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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

 

                      

                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                   Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                         ΣΑΒΒΑΤΟ  28/5/2022                                                                                                                 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             Βόιηα ζην Γηάζηεκα  (Δ.Τ.)                                         
  

ΘΔΜΑ Α  
Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή 

πξόηαζε. 

Α1.  Η θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, 

κεδελίδεηαη θάζε 0,25s. Η ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε: 

 

α.   0,5 Hz                β.   0,25 Hz                    γ.    1 Hz                         δ.   2 Hz 

 

                                                                                                                 Μνλάδεο  5 

 

Α2. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε πνπ ε δύλακε απόζβεζεο είλαη ηεο κνξθήο  F΄=-bπ , ηα 

πιάηε Α0, Α1, Α2 , Α3, ηηο αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο  0, 1Σ , 2Σ, 3Σ  ζπλδένληαη κε ηε 

ζρέζε: 

α.   0 3 1 2A A = A + A           β.  0 2

1 3

A A
=

A A
          γ.  0 3

1 2

A A
=

A A
              δ.   0 3

2 1

A A

A A
  

                                                                                                                     Μνλάδεο 5 

Α3. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β ζπγθξνύνληαη.  Αλ  ΚΠΡΙΝ  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξηλ από ηελ θξνύζε θαη  ΚΜΔΣΑ  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηά από ηελ θξνύζε, ηόηε ν ιόγνο  






 γίλεηαη κέγηζηνο όηαλ ε θξνύζε είλαη:                                                                                             

α.  πιαζηηθή         
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β. θεληξηθή αλειαζηηθή κε πιαζηηθή                  

γ. πιάγηα αλειαζηηθή κε πιαζηηθή                  

δ. ειαζηηθή 

                                                                                                                                       Μνλάδεο  5 

 

Α4. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηνλ αξηζκό ζπεηξώλ αλά κνλάδα κήθνπο ελόο ζσιελνεηδνύο, 

ελώ ηαπηόρξνλα ππνδηπιαζηάζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη, ηόηε 

ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό θαη ζην κέζν ηνπ 

ζσιελνεηδνύο: 

 

α. ππνδηπιαζηάδεηαη. 

β. παξακέλεη ην ίδην 

γ. δηπιαζηάδεηαη  

δ. ηεηξαπιαζηάδεηαη. 

                                                                                                                    Μνλάδεο 5 

 

Τα Α5  θα  Α6 είλαη πξναηξεηηθά – Δθηόο βαζκνινγίαο 

 

Α5. Μαγλήηεο αθήλεηαη ειεύζεξνο από θάπνην ύςνο θαη θηλείηαη θαηαθόξπθα 

πιεζηάδνληαο ηνλ θπθιηθό αγσγό ηνπ ζρήκαηνο. Δπνκέλσο:  

α. Ο καγλήηεο θηλείηαη κε κεγαιύηεξε επηηάρπλζε ζε ζρέζε κε ηελ επηηάρπλζε πνπ 

ζα απνθηνύζε αλ θηλνύληαλ θαηαθόξπθα θαη δελ 

ππήξρε ν θπθιηθόο αγσγόο. 

β. Καηά ηελ θίλεζε ηνπ καγλήηε δηαηεξείηαη ε 

κεραληθή ηνπ ελέξγεηα. 

γ. Κνηηώληαο ηνλ αγσγό από πάλσ πξνο ηα θάησ, 

δηαπηζηώλνπκε όηη δηαξξέεηαη από επαγσγηθό ξεύκα 

πνπ έρεη θνξά ίδηα κε ηε θνξά θίλεζεο ησλ δεηθηώλ 

ηνπ ξνινγηνύ. 

δ. Κνηηώληαο ηνλ αγσγό από πάλσ πξνο ηα θάησ, 

δηαπηζηώλνπκε όηη δηαξξέεηαη από επαγσγηθό ξεύκα 

πνπ έρεη θνξά αληίζεηε από ηε θνξά θίλεζεο ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. 
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Α6. Έλα ζύζηεκα ειαηήξην-κάδα εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η πεξίνδνο 

ηνπ δηεγέξηε είλαη ίζε κε Σ1 = 
π m

2 k
 θαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη ίζν κε Α1. 

Μεηαβάιινπκε ηελ πεξίνδν ηνπ δηεγέξηε θαη γηα θάπνηα ηηκή Σ2 ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο είλαη θαη πάιη Α1. Η πεξίνδνο ηνπ δηεγέξηε από ηελ ηηκή Σ1 ζηελ ηηκή 

Σ2:  

α. αξρηθά κεηώλεηαη θαη κεηά απμάλεηαη.  

β. αξρηθά απμάλεηαη θαη κεηά κεηώλεηαη.  

γ. απμάλεηαη.  

δ. κεηώλεηαη.                                                                                                         

Α7. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

α. Η πίεζε ελόο ηδαληθνύ ξεπζηνύ, πνπ ξέεη πξνο ηα πάλσ ζε θαηαθόξπθν ζσιήλα 

ζηαζεξήο δηαηνκήο,  απμάλεηαη κε ην ύςνο. 

β. Σν πιάηνο κηαο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα ηνπ 

δηεγέξηε θαη ηε ζηαζεξά απόζβεζεο b. 

 γ.  Η ζηαζεξά απόζβεζεο b ζε κία θζίλνπζα ηαιάλησζε εμαξηάηαη θαη από ηηο ηδηόηεηεο 

ηνπ κέζνπ. 

δ. Η πεξίνδνο ησλ δηαθξνηεκάησλ είλαη ίζε κε    |     | , όπνπ Σ1 θαη Σ2 νη 

πεξίνδνη ησλ ζπληζησζώλ ηαιαληώζεσλ. 

ε.  ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, ε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο ηζνύηαη κε ηε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε. 

ζη. ε έλαλ νξηδόληην ζσιήλα πνπ ξέεη ηδαληθό ξεπζηό, όηαλ απμάλεηαη ην εκβαδόλ 

δηαηνκήο κεηώλεηαη ε πίεζε. 

δ. Έλαο δίζθνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από θάζεην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 

κάδαο ηνπ έρνληαο  θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. Σνπ αζθνύκε θαηάιιειε ξνπή κε απνηέιεζκα 

ν δίζθνο λα δηπιαζηάζεη ηε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα, επνκέλσο ην έξγν ηεο ξνπήο ηεο 

δύλακεο είλαη ίζν κε 4Κ. 

ε.   Η   ξνπή   δεύγνπο   δπλάκεσλ   είλαη   ίδηα   σο   πξνο νπνηνδήπνηε ζεκείν. 

ζ. ώκα κάδαο m πνπ είλαη δεκέλν ζε νξηδόληην ειαηήξην ζηαζεξάο k, όηαλ 

απνκαθξύλεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαηά Α, εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

κε πεξίνδν Σ. Αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ηελ απνκάθξπλζε ζε 4Α, ε πεξίνδνο ηεο 

ηαιάλησζεο γίλεηαη 2Σ. 

η. Σα πξσηόληα ηα λεηξόληα θαη ηα ειεθηξόληα έρνπλ ζπίλ 1,5 ħ (έηηο κπάξ)                                                                                                                                                 

                                                                                                                    Μνλάδεο 5 
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ΘΔΜΑ Β 

Β1. ην ζρήκα θαίλεηαη έλα κέξνο ελόο κεγάινπ 

ζσιήλα, ην νπνίν απνηειείηαη από δύν νξηδόληηα 

ηκήκαηα θαη έλα θαηαθόξπθν ηκήκα. Σν θάησ 

νξηδόληην ηκήκα έρεη εκβαδόλ θάζεηεο δηαηνκήο 

Α1 θαη ην άλσ ηκήκα έρεη Α2=2Α1. Σα δύν 

νξηδόληηα ηκήκαηα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 

θαηαθόξπθα θαηά h. Έλα ηδαληθό πγξό ξέεη από ηα 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. H ηαρύηεηα ηνπ πγξνύ ζην 

θάησ ηκήκα είλαη π1, ελώ νη πηέζεηο ζην θάησ θαη 

πάλσ ηκήκα είλαη ίδηεο. H πςνκεηξηθή δηαθνξά h 

αλάκεζα ζηα δύν νξηδόληηα ηκήκαηα ηνπ ζσιήλα 

θαη ε ηαρύηεηα π1 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

α. 
2
13π

h =
8g

 β.  
2
1π

h =
2g

 γ. 
2
13π

h =
2g

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   Μνλάδεο 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      Μνλάδεο 6  

Β2.   Οκνγελέο ζθαηξηθό άζηξν αξρηθά έρεη αθηίλα R1 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1. Σν 

άζηξν βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ νπόηε ζπξξηθλώλεηαη ιόγσ 

εζσηεξηθώλ βαξπηηθώλ δπλάκεσλ κεηαηξεπόκελν ζηαδηαθά ζε αζηέξα λεηξνλίσλ. 

Κάπνηα ζηηγκή ε αθηίλα ηνπ είλαη  R2, όπνπ 1
2 .

R
R =

4
 

Αλ ε ξνπή αδξάλεηαο κηαο νκνγελνύο ζθαίξαο κάδαο M θαη αθηίλαο R, σο πξνο άμνλα 

πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηεο δίλεηαη από ηε ζρέζε 22
I = MR

5
, ηόηε ε 

κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ άζηξνπ από ηελ αξρή ηνπ θαηλνκέλνπ έσο ηε 

ζηηγκή πνπ ε αθηίλα ηνπ γίλεηαη  R2, είλαη: 

α. 4Κ1             β. 8Κ1 γ. 15Κ1 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  Μνλάδεο 2   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      Μνλάδεο 6   
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Να επηιέμεηε κόλν 1 (έλα)  ΘΔΜΑ Β3 

Β3.    Δπηινγή 1  

ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο, ε 

ξάβδνο ΑΓ κε κήθνο , κάδα m θαη 

ακειεηέα αληίζηαζε, κπνξεί λα 

θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο ζε επαθή κε 

ηνπο δπν θαηαθόξπθνπο (ρσξίο 

αληίζηαζε) αγσγνύο ρ'ρ θαη ς΄ς. 

ηνλ ρώξν ππάξρεη νξηδόληην 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο 

κέηξνπ Β, κε θνξά όπσο ζην ζρήκα, 

ελώ ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ ρς είλαη R. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g θαη ην 

βαιιηζηηθό γαιβαλόκεηξν έρεη ακειεηέα αληίζηαζε. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0, 

αθήλνπκε ειεύζεξε ηε ξάβδν λα θηλεζεί θαη απηή θαηέξρεηαη παξακέλνληαο 

νξηδόληηα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

i) Η νξηαθή ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ε ξάβδνο έρεη κέηξν: 

α) νξ 2 2

mgR
π =

B
  β) νξ 2 2

mgR
π =

2B
  γ) νξ 2 2

2mgR
π =

B  

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                          Μνλάδεο 1                                                                                                                                                                               

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                         Μνλάδεο 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

ii) Ο αγσγόο απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα κεηά από θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε h. ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο κεηαηόπηζεο κεηξάκε, κε ην βαιιηζηηθό γαιβαλόκεηξν G, ην 

ειεθηξηθό θνξηίν qεπ πνπ κεηαηνπίζηεθε από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο, νπόηε ε 

θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε h είλαη: 

α) επ2q R
h =

B
  β) επq R

h =
B

  γ) επq R
h =

4B
 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                          Μνλάδεο 1                                                                                                                                                                               

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                         Μνλάδεο 4                                                                                                                                           
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Β3.    Δπηινγή 2     

Η δηπιή ηξνραιία ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη από δπν 

νκνγελείο νκόθεληξνπο δίζθνπο κε αθηίλεο R θαη 2R, νη νπνίνη 

είλαη ζπγθνιιεκέλνη κεηαμύ ηνπο έηζη, ώζηε λα 

πεξηζηξέθνληαη σο ζηεξεό ζώκα. Η ηξνραιία κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην 

άμνλα θάζεην ζην επίπεδν ησλ δίζθσλ, ν νπνίνο δηέξρεηαη από 

ην θέληξν ηνπο Ο. ηα απιάθηα ησλ δπν δίζθσλ έρνπκε ηπιίμεη 

πνιιέο θνξέο αβαξή θαη κε εθηαηά λήκαηα, ζηα ειεύζεξα 

άθξα ησλ νπνίσλ θξέκνληαη ζώκαηα 1 θαη 2, κε κάδεο m1 

θαη m2 (m2>2m1) αληίζηνηρα. Αξρηθά ην ζύζηεκα «ηξνχαιία–

ζώκαηα» ζπγθξαηείηαη αθίλεην κε ηα θέληξα κάδαο ησλ δπν 

ζσκάησλ λα απέρνπλ θαηαθόξπθε απόζηαζε h, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αθήλνπκε ην ζύζηεκα ειεύζεξν λα θηλεζεί, νπόηε ε 

ηξνραιία αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη κε ηε θνξά θίλεζεο ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ 

ρσξίο ηα λήκαηα λα νιηζζαίλνπλ ζηα απιάθηα ησλ δύν δίζθσλ. Η κεηαηόπηζε ηνπ 

ζώκαηνο 2 κέρξη λα θηάζεη ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν κε ην 1 είλαη ίζε κε: 

α. 
h

2
                              β. 

h

3
                               γ. 

2h

3
 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                          Μνλάδεο 2                                                                                                                                                                               

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                             Μνλάδεο 7   

 

 

ΘΔΜΑ Γ  
 

ηελ νξνθή ελόο εξγαζηεξίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ην άλσ άθξν 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=200Ν/m, ζην θάησ άθξν ηνπ νπνίνπ 

ζηεξεώλεηαη ζώκα 1 κε κάδα m1=1kg. Σν ζύζηεκα ηζνξξνπεί. Έλαο 

παξαηεξεηήο βξίζθεηαη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα y΄y πνπ νξίδεη ν 

άμνλαο ηνπ ειαηεξίνπ. Ο παξαηεξεηήο εθηνμεύεη θαηαθόξπθα πξνο 

ηα πάλσ ζώκα 2 κάδαο m2=1kg κε ηαρύηεηα κέηξνπ π0=3m/s. Σν 
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ζεκείν εθηόμεπζεο απέρεη απόζηαζε h από ην ζώκα 1. Σν ζώκα 2 θηάλεη ζην 

ζώκα 1 κε ηαρύηεηα κέηξνπ  π= 3  m/s. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην ύςνο h.   

Μνλάδεο 5 

Γ2. Η θξνύζε πνπ επαθνινπζεί είλαη πιαζηηθή θαη γίλεηαη κε ηξόπν αθαξηαίν.  Να 

ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε θαη ηελ ειάηησζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ 

θξνύζε. 

                                             Μνλάδεο 5  

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο Α.Α.Σ. ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

Μνλάδεο 7 

 

Γ4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, λα 

ππνινγίζεηε:   

i) Σε κέγηζηε ηηκή Uηαι (max) ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο                 (κνλ. 1)       

ii) Σε κέγηζηε ηηκή Uει (max) ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ               (κνλ. 1)  

 iii) Σε κέγηζηε ηηκή Fει (max) ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ                                (κνλ. 1)                                                                                                                                          

                                                                                                                     Μνλάδεο 3 

Γ5. Θεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ, λα ππνινγίζεηε, ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε: 

i) Σνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.                             (κνλ. 1) 

ii) Σνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.      (κνλ. 2) 

ii) Σνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο βαξπηηθήο  δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο.                                                                                             (κνλ. 2) 

 

Μνλάδεο 5 

Γίλεηαη: g = 10m/s
2
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ΘΔΜΑ Γ  

Οκνγελήο δίζθνο 1 έρεη κάδα Μ1=8kg θαη αθηίλα R1=0,2m. ην ζεκείν Β ηεο 

θαηαθόξπθεο δηακέηξνπ ηνπ δίζθνπ, πνπ απέρεη απόζηαζε    d=
3

2
R1 από ην νξηδόληην 

επίπεδν, είλαη ζηεξεσκέλν νξηδόληην αβαξέο κε εθηαηό λήκα (1). Σν άιιν άθξν Α ηνπ 

λήκαηνο (1) είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Γύξσ από ηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ 1 είλαη ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο άιιν δεύηεξν αβαξέο κε 

εθηαηό λήκα (2), ην νπνίν 

δηέξρεηαη από ηξνραιία 2, 

κάδαο M2=2kg θαη αθηίλαο 

R2=0,1m. ην άιιν άθξν ηνπ 

λήκαηνο (2) είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζώκα 3, κάδαο 

Μ3=1kg. Σν ζύζηεκα αξρηθά 

ηζνξξνπεί. Σν ηκήκα ΓΓ ηνπ 

λήκαηνο (2) είλαη νξηδόληην. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο πνπ αζθεί ην λήκα (1) ζηνλ δίζθν 1. 

Μνλάδεο 8 

 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ην λήκα (1) θόβεηαη. Τν ζώκα Σ3 θαηέξρεηαη κε επηηάρπλζε.                

Η ηξνραιία Σ2 αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη, ρσξίο ηξηβέο, γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο θαη ν 

δίζθνο Σ1 αξρίδεη λα θπιίεηαη, ρσξίο λα νιηζζαίλεη, πάλσ ζην νξηδόληην επίπεδν. 

 

Γ2. Να απνδείμεηε όηη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο 3 είλαη δηπιάζην ηνπ 

κέηξνπ ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ 1. 

              Μνλάδεο 3 

Γ3. Να απνδείμεηε όηη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ 1 είλαη 

αcm=1m/s
2
. 

Μνλάδεο 8 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ηξνραιίαο 2 ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t1=1s. 

Μνλάδεο 3 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πεξηζηξνθώλ ηνπ δίζθνπ ζηε δηάξθεηα ησλ δύν 

πξώησλ δεπηεξνιέπησλ ηεο θίλεζήο ηνπ. 
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Μνλάδεο 3 

Γίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη 

από ην θέληξν κάδαο ηνπ I1= 
1

2
M1R1

2
, ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο ηνλ 

άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηεο I2=
1

2
M2R2

2
, ε επηηάρπλζε 

ηεο βαξύηεηαο g=10m/s
2
.  

 

Να ζεσξήζεηε όηη : 

 ε ηξηβή ηνπ λήκαηνο (2) ηόζν κε ην δίζθν 1, όζν θαη κε ηελ ηξνραιία 2, είλαη αξθεηά 

κεγάιε ώζηε λα κελ παξαηεξείηαη νιίζζεζε. 

 θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ θαηλνκέλνπ, ν δίζθνο παξακέλεη ζην νξηδόληην επίπεδν, ρσξίο 

λα ζπγθξνύεηαη κε ηελ ηξνραιία. 

 ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ δελ αιιάδεη θαηεύζπλζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο 

ηνπ. 

 ην ζώκα 3 έρεη ακειεηέεο δηαζηάζεηο. 

 ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

 

 ην λήκα δελ νιηζζαίλεη ζηνλ θύιηλδξν θαη ζηελ ηξνραιία 

 

 

Michael Faraday 

1791–1867) 

 

 

Καλή 

επιτυχία! 


