ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017

ΔΕΤΣΕΡΟ ΘΕΜΑ
 Σςξ ρυήμα (α) ταίμεςαι έμα ελεύθεοξ ρςεοεό, ςξ ξπξίξ ρςοέτεςαι σπό ςημ επίδοαρη ςξσ ζεύγξσπ
δσμάμεχμ

και

.

Αμ μεςακιμήρξσμε ςα ρημεία εταομξγήπ ςχμ δσμάμεχμ μεςακιμώμςαπ παοάλληλα ςξσπ τξοείπ ςχμ
δσμάμεχμ, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα (β), υχοίπ μα μεςαβάλλξσμε ςη μεςανύ ςξσπ απόρςαρη, ςόςε
ςξ ρςεοεό:
α) ρςοέτεςαι όπχπ και ρςξ ρυήμα α.
β) ρςοέτεςαι αμςίρςοξτα από ςξ ρυήμα α.
γ) ιρξοοξπεί.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Ο ξμξγεμήπ δίρκξπ ακςίμαπ
και μάζαπ
ςξσ ρυήμαςξπ (α) μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι γύοχ
από άνξμα πξσ είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδό ςξσ και πεομά από ςξ κέμςοξ ςξσ. Η οξπή αδοάμειαπ

ςξσ δίρκξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ είμαι
και επιπλέξμ γμχοίζξσμε όςι η
μάζα εμόπ ςμήμαςξπ ςξσ δίρκξσ είμαι αμάλξγη ςηπ επιτάμειαπ πξσ καλύπςει.
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Αταιοξύμε από ςξ δίρκξ έμα κσκλικό ςμήμα ακςίμαπ
οξπή αδοάμειαπ ςξσ δακςσλίξσ πξσ ρυημαςίρςηκε είμαι:

α)

όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα (β). Η

.

β)

.

γ)

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Από ςξ καμόμι Κ εκςξνεύεςαι ξοιζόμςια έμα βλήμα Β. Τξ βλήμα, ακξλξσθώμςαπ παοαβξλική
ςοξυιά, τςάμει ρςξ έδατξπ. Αγμξώμςαπ ςημ επίδοαρη ςξσ αέοα, και θεχοώμςαπ ςξ βλήμα
ελεύθεοξ ρςεοεό, ςξ ρυήμα πξσ δείυμει ρχρςά ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ ςξ βλήμα ρσμαμςά ςξ
έδατξπ είμαι:
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α) ςξ ρυήμα α.
β) ςξ ρυήμα β.
γ) ςξ ρυήμα γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Πεςάμε μια μπάλα ςξσ μπάρκες καςακόοστα ποξπ ςα πάμχ με ςέςξιξ ςοόπξ, ώρςε ασςή μα
πεοιρςοέτεςαι καθώπ αμέουεςαι. Σςξ υοξμικό διάρςημα πξσ η μπάλα αμέουεςαι, η γχμιακή ςηπ
ςαυύςηςα
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α) ασνάμεςαι.
β) μειώμεςαι.
γ) παοαμέμει ρςαθεοή.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Έμαπ ςοξυόπ πεοιρςοέτεςαι γύοχ από ρςαθεοό άνξμά. Η κιμηςική εμέογεια ςξσ ςοξυξύ είμαι
Αμ διπλαριάρξσμε ςη ρςοξτξομή ςξσ ςοξυξύ, ςόςε η κιμηςική ςξσ εμέογεια θα γίμει
α)

.

β)

.

γ)

.

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Ο άνξμαπ ςξσ αουικά ακίμηςξσ ξμξγεμή ςοξυξύ ςξσ ρυήμαςξπ (α) είμαι ακλόμηςξπ. Γύοχ από ςξμ
ςοξυό έυει ςσλιυθεί πξλλέπ τξοέπ αβαοέπ μήμα, ςξ ξπξίξ δεμ ξλιρθαίμει πάμχ ρςξμ ςοξυό. Σςημ
ελεύθεοη άκοη ςξσ μήμαςξπ αρκείςαι ρςαθεοή δύμαμη

, η ξπξία ποξρτέοει ρςξμ ςοξυό έογξ

και μεςά καςαογείςαι. Σςξ ρυήμα (β) έμαπ ίδιξπ αουικά ακίμηςξπ ςοξυόπ κσλίεςαι σπό ςημ
επίδοαρη ςηπ ίδιαπ ρςαθεοήπ δύμαμηπ

, η ξπξία ποξρτέοει ρςξμ ςοξυό ςξ ίδιξ έογξ

όπχπ

και ρςη πεοίπςχρη (α) και μεςά καςαογείςαι. Η γχμιακή ςαυύςηςα, μόλιπ καςαογηθεί η δύμαμη
, είμαι:

α) μεγαλύςεοη ρςξμ ςοξυό α.
β) μεγαλύςεοη ρςξμ ςοξυό β.
γ) ίρη ρςξσπ δύξ ςοξυξύπ.
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Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Δύξ ρςεοεά Α και Β ρςοέτξμςαι γύοχ από ρςαθεοό άνξμα με κξιμή γχμιακή επιςάυσμρη μέςοξσ
. Ο λόγξπ ςχμ μέςοχμ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρςεοεξύ Α ποξπ ςη ρςοξτξομή ςξσ Β χπ ποξπ ςξμ

άνξμα πεοιρςοξτήπ κάπξια υοξμική ρςιγμή

είμαι

. Δκείμη ςη υοξμική ρςιγμή, ξ λόγξπ

ςηπ ιρυύξπ ςηπ οξπήπ πξσ επιςαυύμει ςξ ρςεοεό Α ποξπ ςημ ιρυύ ςηπ οξπήπ πξσ επιςαυύμει ςξ
ρςεοεό Β είμαι:

α)

.

β)

.

γ)

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Τξ μξλύβι ςξσ ρυήμαςξπ μπξοεί μα κιμείςαι ελεύθεοα πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ ςοαπέζι. Αρκξύμε ςημ
ίδια δύμαμη F δύξ τξοέπ, μία ρςξ άκοξ Α και μία ρςξ μέρξ Μ. Τξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ μξλσβιξύ θα
διαμύρει ςξ μήκξπ ςξσ ςοαπεζιξύ
α. ρε μικοόςεοξ υοόμξ όςαμ η δύμαμη αρκείςαι ρςξ μέρξμ Μ.
β. ρε μικοόςεοξ υοόμξ όςαμ η δύμαμη αρκείςαι ρςξ άκοξ Α.
γ. ρςξμ ίδιξ υοόμξ και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.
 Έμαπ αθληςήπ καςαδύρεχμ καςά ςημ εκςέλερη εμόπ άλμαςξπ καςάτεοε ρσμπςύρρξμςαπ ςα άκοα
ςξσ μα μειώρει ςημ οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρςξ μιρό ςηπ αουικήπ ςιμήπ ςηπ. Η μεςαβξλή ασςή είυε χπ
ρσμέπεια η κιμηςική ςξσ εμέογεια λόγχ ρςοξτικήπ κίμηρηπ μα
α. διπλαριαρςεί.
β. παοαμείμει ρςαθεοή.
γ. ςεςοαπλαριαρςεί.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
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 O δίρκξπ και o δακςύλιξπ ςξσ ρυήμαςξπ είμαι αουικά ακίμηςξι και έυξσμ ίρεπ μάζεπ και ίρεπ
ακςίμεπ. Με ςη βξήθεια μημάςχμ πξσ είμαι ςσλιγμέμα ρςιπ πεοιτέοειέπ ςξσπ αρκξύμε εταπςξμεμικά
ςημ ίδια δύμαμη F μέυοι μα νεςσλιυςεί μήμα ίδιξσ μήκξσπ d και ρςα δύξ ρώμαςα.

Για ςξ πηλίκξ
ςχμ γχμιακώμ ςαυσςήςχμ πξσ θα απξκςήρξσμ ξ δίρκξπ και ξ δακςύλιξπ
αμςίρςξιυα, ιρυύει

α.

β.

γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Τξ γιξ - γιξ ςξσ ρυήμαςξπ απξςελείςαι από έμα μικοό κύλιμδοξ
μάζαπ Μ και ακςίμαπ R, ρςξ κσοςό μέοξπ ςξσ ξπξίξσ έυει
ςσλιυςεί πξλλέπ τξοέπ έμα αβαοέπ μήμα.
Κοαςώμςαπ ςξ ελεύθεοξ άκοξ ςξσ μήμαςξπ και ατήμξμςαπ ςξμ
κύλιμδοξ ελεύθεοξ, ςξ μήμα νεςσλίγεςαι και ξ κύλιμδοξπ
καςεβαίμει πεοιρςοετόμεμξπ γύοχ από έμα μξηςό ξοιζόμςιξ
άνξμα x 'x πξσ ςασςίζεςαι με ςξμ άνξμα ρσμμεςοίαπ ςξσ. Αμ η
ςαυύςηςα ςξσ κέμςοξσ μάζαπ είμαι
, ςόςε η ςαυύςηςα ςξσ
ρημείξσ Α, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ κσλίμδοξσ,
είμαι
α.
β.
γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Δύξ ίδιεπ ξμξγεμείπ οάβδξι μήκξσπ
και μάζαπ
, είμαι εμχμέμεπ κάθεςα, όπχπ ταίμεςαι ρςξ
ρυήμα και ςξ ρύρςημά ςξσπ μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι γύοχ από ςημ άοθοχρη Α ρε καςακόοστξ
επίπεδξ. Αμ η οξπή αδοάμειαπ οάβδξσ μήκξσπ

ςηπ είμαι
είμαι

και μάζαπ m χπ ποξπ άνξμα κάθεςξ ρςξ κέμςοξ

, ςόςε η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ οάβδχμ χπ ποξπ ςξ Α
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α.

β.

γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Ομξγεμήπ ρταίοα μάζαπ m και ακςίμαπ R κσλίεςαι υχοίπ μα ξλιρθαίμει ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Η
ςαυύςηςα ςξσ κέμςοξσ μάζαπ ςηπ ρταίοαπ είμαι

εμέογεια ςηπ ρταίοαπ είμαι
πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ είμαι

και η γχμιακή ςαυύςηςα χ. Η ξλική κιμηςική

. Η ρςοξτξομή L ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ άνξμα

α.

β.

γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Έμα μικοό δαυςσλίδι με ςη μάζα ςξσ όλη ρσγκεμςοχμέμη ρςημ πεοιτέοειά ςξσ, ατήμεςαι ελεύθεοξ
μα κιμηθεί ρςξ ρημείξ Α ςξσ κεκλιμέμξσ επίπεδξσ ςξσ διπλαμξύ ρυήμαςξπ, κάμξμςαπ κύλιρη,
υχοίπ μα ξλιρθαίμει και μόλιπ τςάρει ρςξ ρημείξ Β ειρέουεςαι, υχοίπ απώλεια εμέογειαπ, ρε
ξδηγό ρυήμαςξπ ςεςαοςημξοίξσ, όπχπ ρςξ ρυήμα, ρσμευίζξμςαπ μα κάμει κύλιρη. Όςαμ τςάρει ρςξ
ρημείξ Γ, ρσμευίζει ςημ κίμηρή ςξσ μέυοι ςξ ρημείξ Δ, όπξσ ρςαμαςάει ςημ άμξδό ςξσ.
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Δταομόζξμςαπ ςη διαςήοηρη ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ μεςανύ ςχμ θέρεχμ Α και Δ ποξκύπςει όςι
ςξ ςελικό ύφξπ h2, πξσ τςάμει ρςιγμιαία ςξ δαυςσλίδι και ςξ αουικό ύφξπ h1, πξσ ςξ ατήραμε
ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη

α.

.

β.

.

γ.

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Δύξ όμξιξι ξοιζόμςιξι δίρκξι, οξπήπ αδοάμειαπ Ι, πεοιρςοέτξμςαι αμςίοοξπα γύοχ από κξιμό
καςακόοστξ άνξμα όπχπ ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρυήμα. Οι γχμιακέπ ςξσπ ςαυύςηςεπ έυξσμ
ρυέρη

. Κάπξια ρςιγμή ξι δύξ δίρκξι έουξμςαι ρε επατή και ρσμευίζξσμ μα

πεοιρςοέτξμςαι ραμ έμαπ δίρκξπ με γχμιακή ςαυύςηςα
ρσρςήμαςξπ Q είμαι
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α.

β.

γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Mία ξμξγεμήπ οάβδξπ μήκξσπ
και μάζαπ m μπξοεί μα πεοιρςοατεί γύοχ από ξοιζόμςιξ άνξμα,
πξσ διέουεςαι από ςξ άκοξ ςηπ Α, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα, εμώ ρςξ άλλξ ςηπ άκοξ έυει
κξλλημέμη μια ρημειακή μάζα, ίδιαπ μάζαπ με ςη οάβδξ.
Τξ ρύρςημα νεκιμάει από ςημ καςακόοστη θέρη, υχοίπ αουική ςαυύςηςα και πεοιρςοέτεςαι καςά
ςη τξοά κίμηρηπ ςχμ δεικςώμ ςξσ οξλξγιξύ. Τξ μέςοξ ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ
ςξσ ρσρςήμαςξπ απξκςά μέγιρςη ςιμή ίρη με

α.

β.

γ.
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
 Έμαπ ξμξγεμήπ δίρκξπ μάζαπ m και ακςίμαπ r έυει κξλλημέμη ρε ρημείξ ςηπ πεοιτέοειάπ ςξσ μία
ρημειακή μάζα m, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Τξ ρύρςημα μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι ρε ξοιζόμςιξ
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επίπεδξ γύοχ από καςακόοστξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ ρημείξ Α, πξσ είμαι αμςιδιαμεςοικό
ςηπ ρημειακήπ μάζαπ. H οξπή αδοάμειαπ δίρκξσ μάζαπ m και ακςίμαπ r, χπ ποξπ άνξμα κάθεςξ

ρςξ κέμςοξ ςξσ είμαι

.

Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ δίρκξπ – ρημειακή μάζα, χπ ποξπ ςξμ άνξμα πξσ διέουεςαι από
ςξ ρημείξ Α είμαι

α.

β.

γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.

 Έμα ρςεοεό ρώμα μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι γύοχ από ακλόμηςξ άνξμα. Τξ διάγοαμμα πξσ
πεοιγοάτει πώπ μεςαβάλλεςαι η ρςοξτξομή ςξσ ρώμαςξπ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ ταίμεςαι ρςξ
παοακάςχ ρυήμα. Σςξ υοξμικό διάρςημα από 0 έχπ ςη υοξμική ρςιγμή t1, ςξ ρσμξλικό έογξ ςχμ
οξπώμ πξσ αρκξύμςαι ρςξ ρςεοεό ρώμα είμαι μηδέμ.
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Η αουική ρςοξτξομή ςξσ ρώμαςξπ είμαι
α.
β.
γ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ

ΣΡΙΣΟ ΘΕΜΑ
 Η ξοιζόμςια και ξμξγεμήπ οάβδξπ ΑΒ ςξσ ρυήμαςξπ έυει μήκξπ
μάζα
και
μπξοεί μα ρςοέτεςαι γύοχ από καςακόοστξ ρχλήμα πξσ πεομά από ςξ κέμςοξ ςηπ. Σςξ ρχλήμα
έυει ποξραομξρςεί, ρςαθεοά, έμαπ μικοόπ κύλιμδοξπ ακςίμαπ
. Γύοχ από ςξμ
κύλιμδοξ είμαι ςσλιγμέμξ πξλλέπ τξοέπ λεπςό μήμα, ρςημ ελεύθεοη άκοη ςξσ ξπξίξσ αμαοςάςαι,
μέρχ ςοξυαλίαπ, έμα ρώμα Σ. Σςα άκοα Α και Β ςηπ οάβδξσ έυξσμ ρςεοεχθεί δύξ μικοέπ ρταίοεπ
με μάζεπ
και
αμςίρςξιυα. Ο ρχλήμαπ, ξ κύλιμδοξπ, η ςοξυαλία και
ςξ μήμα θεχοξύμςαι αβαοή. Τξ μήμα δεμ ξλιρθαίμει ρςξμ κύλιμδοξ.
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Αουικά όλη η διάςανη είμαι ακίμηςη. Τη ρςιγμή
ςξ ρώμα Σ ατήμεςαι μα κιμηθεί και η
οάβδξπ νεκιμά μα πεοιρςοέτεςαι. Τξ μήμα αρκεί ρςξμ κύλιμδοξ ρςαθεοή οξπή μέςοξσ
.
Να βοείςε:
α) Τη ρσμξλική οξπή αδοάμειαπ
ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηπ οάβδξσ και ςχμ δύξ ρταιοιδίχμ χπ
ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ οάβδξσ.
β) Τξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ
γ) Τξ ύφξπ

ςξσ παοαπάμχ ρσρςήμαςξπ.

καςά ςξ ξπξίξ έυει καςέλθει ςξ ρώμα Σ από ςη υοξμική ρςιγμή

υοξμική ρςιγμή
δ) Τξμ αοιθμό ςχμ πεοιρςοξτώμ
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Δίμξμςαι: Η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ

,

.
 Η ακίμηςη διπλή ςοξυαλία ςξσ ρυήμαςξπ μπξοεί μα ρςοέτεςαι γύοχ
από ρςαθεοό άνξμα πξσ ρσμπίπςει με ςξμ άνξμα ρσμμεςοίαπ ςηπ. Η
ςοξυαλία έυει ακςίμεπ

,

και οξπή

αδοάμειαπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ
. Σςημ
ςοξυαλία πξσ είμαι αουικά ακίμηςη, αρκξύμςαι μέρχ καςάλληλχμ
αβαοώμ μημάςχμ ξι δσμάμειπ
και
ρημεία εταομξγήπ και καςεσθύμρειπ όπχπ ρςξ ρυήμα. Να
σπξλξγίρεςε:

, με

α) ςη ρσμξλική οξπή πξσ δέυεςαι η ςοξυαλία.
β) ςη γχμιακή επιςάυσμρη πξσ απξκςά η ςοξυαλία.
γ) ςη γχμιακή ςηπ ςαυύςηςα ςη υοξμική ρςιγμή
δ) ςη υοξμική ρςιγμή

.

, ςξ μήκξπ ςχμ μημάςχμ πξσ έυει ςσλιυςεί ή νεςσλιυςεί ρε κάθε ςοξυαλία.

 Ο αμελκσρςήοαπ ςξσ ρυήμαςξπ (α) απξςελείςαι από ςξ θάλαμξ επιβαςώμ ρσμξλικξύ βάοξσπ
και ςξ ςύμπαμξ πεοιέλινηπ ςξσ ρσομαςόρυξιμξσ ακςίμαπ
, ρςξ
ξπξίξ έυει ποξραομξρςεί ξ κιμηςήοαπ ςξσ αμελκσρςήοα. O θάλαμξπ αμεβαίμει με ρςαθεοή
ςαυύςηςα μέςοξσ

.

α)
1) Να σπξλξγίρεςε ςη γχμιακή ςαυύςηςα πεοιρςοξτήπ ςξσ ςσμπάμξσ.
2) Να σπξλξγίρεςε ςημ ιρυύ ςξσ κιμηςήοα.
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β) Σςξ ρυήμα (β) δείυμεςαι ξ ίδιξπ αμελκσρςήοαπ ρςξμ ξπξίξ έυει ποξραομξρςεί έμα αμςίβαοξ Α
βάοξσπ
.

. Ο θάλαμξπ αμεβαίμει πάλι με ρςαθεοή ςαυύςηςα μέςοξσ

1) Να σπξλξγίρεςε ςη μέα οξπή ςξσ κιμηςήοα, πξσ αρκείςαι ρςξ ςύμπαμξ.
2) Να σπξλξγίρεςε ςη μέα ιρυύ ςξσ κιμηςήοα.
 Μια ρσμπαγήπ ρταίοα μάζαπ
και ακςίμαπ
μπξοεί μα κσλά (υχοίπ μα
ξλιρθαίμει) ρε πλάγιξ επίπεδξ γχμίαπ τ. ‘Όςαμ ασςή ατεθεί ελεύθεοη μα κσλήρει ρςξ επίπεδξ, ξ
οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςηπ χπ ποξπ ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ έυει μέςοξ

.

α. Να ρυεδιάρεςε ςιπ δσμάμειπ πξσ αρκξύμςαι ρςη ρταίοα.
β. Να σπξλξγίρεςε ςξ μέςοξ ςηπ ρςαςικήπ ςοιβήπ.
γ. Να σπξλξγίρεςε ςημ επιςάυσμρη ςξσ κέμςοξσ μάζαπ.
δ. Να σπξλξγίρεςε ςξ ημτ ςηπ γχμίαπ τ ςξσ πλάγιξσ επιπέδξσ.
Δίμξμςαι:

και η οξπή αδοάμειαπ ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ άνξμα πξσ πεομά από ςξ

κέμςοξ μάζαπ
Επανάληψη Μηχανικής 2017/ χ. τζόκας
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 Η ρταίοα ςξσ διπλαμξύ ρυήμαςξπ έυει μάζα
, ακςίμα

και ςξ εμπόδιξ

έυει ύφξπ
. Αρκξύμε ρςξ φηλόςεοξ
ρημείξ ςηπ ρταίοαπ εταπςξμεμικά ξοιζόμςια δύμαμη
μέςοξσ
η ξπξία παοαμέμει διαοκώπ
ρςαθεοή ρε καςεύθσμρη και μέςοξ, με ρσμέπεια η
ρταίοα μα σπεοπηδά ςξ εμπόδιξ.

Α. Να σπξλξγίρεςε ςη οξπή αδοάμειαπ ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ ςξμ ξοιζόμςιξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ
ρημείξ Α και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδξ ςηπ ρελίδαπ.

Β. Τη υοξμική ρςιγμή πξσ βοίρκξμςαι ρςημ ίδια καςακόοστξ ςξ ρημείξ Α, ςξ κέμςοξ μάζαπ Κ ςηπ
ρταίοαπ και ςξ ρημείξ εταομξγήπ ςηπ δύμαμηπ F, μα:
1. ρυεδιάρεςε ςιπ δσμάμειπ πξσ ακξύμςαι ρςη ρταίοα (μα αγμξηθεί η ρςαςική ςοιβή).
2. σπξλξγίρεςε ςη γχμιακή επιςάυσμρη ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξ-τήπ πξσ διέουεςαι
από ςξ ρημείξ Α.
3. σπξλξγίρεςε ςη γχμιακή ςαυύςηςα ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ πξσ διέουεςαι από
ςξ ρημείξ Α.

Δίμξμςαι

και η οξπή αδοάμειαπ ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ άνξμα πξσ πεομά από ςξ κέμςοξ

μάζαπ ςηπ

.

ΣΕΣΑΡΣΟ ΘΕΜΑ
 Η λεπςή, ξμξγεμήπ οάβδξπ ΟΑ ςξσ ρυήμαςξπ έυει μήκξπ
, μάζα
και μπξοεί μα
πεοιρςοέτεςαι ρε καςακόοστξ επίπεδξ γύοχ από ξοιζόμςιξ ακλόμηςξ άνξμα (άοθοχρη) πξσ
διέουεςαι από ςξ άκοξ ςηπ Ο. Σςξ άλλξ άκοξ Α ςηπ οάβδξσ είμαι δεμέμξ έμα αβαοέπ μήμα, ρςξ
άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ είμαι αμαοςημέμξ, μέρχ ςοξυαλίαπ ακςίμαπ R, έμα ρώμα Σ μάζαπ
.
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Τξ μήμα είμαι κάθεςξ ρςη οάβδξ ΟΑ ρςξ άκοξ ςηπ Α. Η οάβδξπ, ςξ ρώμα Σ και η ςοξυαλία
ιρξοοξπξύμ ακίμηςα, με ςη οάβδξ μα ρυημαςίζει γχμία
βοείςε:
α) ςξ μέςοξ ςηπ ςάρηπ

με ςξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ. Να

ςξσ μήμαςξπ ρςξ ρημείξ Α.

β) ςη μάζα

ςηπ οάβδξσ.

γ) ςξ μήκξπ

ςηπ οάβδξσ, αμ η οξπή αδοάμειάπ ςηπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ

ρημείξ Ο είμαι
δ) Τξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ

.
πξσ αρκεί η άοθοχρη ρςη οάβδξ.

Δίμξμςαι: Η επιςάυσμρη βαούςηςαπ
πξσ διέουεςαι απξ ςξ κέμςοξ μάζαπ είμαι
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 Η ςοξυαλία Σ ςξσ ρυήμαςξπ μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι γύοχ από ξοιζόμςιξ ακλόμηςξ άνξμα πξσ
διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςηπ και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδό ςηπ. Η οξπή αδοάμειαπ ςηπ ςοξυαλίαπ
χπ ποξπ ςξμ άνξμα ςηπ, είμαι
και η ακςίμα ςηπ είμαι
. Γύοχ
από ςημ ςοξυαλία είμαι ςσλιγμέμξ πξλλέπ τξοέπ λεπςό αβαοέπ και μη εκςαςό μήμα, ςξ ξπξίξ δεμ
ξλιρθαίμει πάμχ ρςημ ςοξυαλία. Σςη μία άκοη ςξσ μήμαςξπ έυει αμαοςηθεί ςξ ρώμα Σ 1. Σςημ άλλη
άκοη ςξσ μήμαςξπ έυει ποξρδεθεί ςξ ρώμα Σ2, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ.
Τξ ρύρςημα ιρξοοξπεί ακίμηςξ με ςη βξήθεια ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ
, ρςξ
ξπξίξ έυει ποξρδεθεί ρςξ έμα άκοξ ςξσ ςξ ρώμα Σ2 και ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ρε ακλόμηςξ ρςήοιγμα.
Τα ρώμαςα Σ1 και Σ2 έυξσμ μάζα

α) Να βοεθεί ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ
ιρξοοξπεί.

ςξ καθέμα.

πξσ αρκεί ςξ ελαςήοιξ ρςξ ρώμα Σ2, όςαμ ςξ ρύρςημα

β) Τη υοξμική ρςιγμή
κόβξσμε ςξ μήμα ρςξ ρημείξ πξσ ρσμδέει ςξ ρώμα Σ2 με ςημ
ςοξυαλία, με απξςέλερμα η ςοξυαλία μα νεκιμήρει μα πεοιρςοέτεςαι και ςξ ρύρςημα ελαςήοιξ – Σ2
μα νεκιμήρει απλή αομξμική ςαλάμςχρη.
Να βοείςε:
β1) Τξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ

ςηπ ςοξυαλίαπ.

β2) Πόρξ έυει καςέβει ςξ ρώμα Σ1 από ςη υοξμική ρςιγμή
μέυοι ςη υοξμική ρςιγμή
καςά
ςημ ξπξία ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ ςηπ ςοξυαλίαπ γίμεςαι αοιθμηςικά ίρξ με ςη γχμιακή
ρσυμόςηςα ςηπ απλήπ αομξμικήπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ελαςήοιξ – Σ2.
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β3) Τξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςηπ ςοξυαλίαπ
ασςή καθξοίζεςαι ρςξ ποξηγξύμεμξ εοώςημα.

Δίμεςαι:

ςη υοξμική ρςιγμή

όπχπ

.

 Η ξμξγεμήπ οάβδξπ ΟΑ ςξσ ρυήμαςξπ έυει μάζα
και μήκξπ
. Η οάβδξπ
ιρξοοξπεί ρε ξοιζόμςια θέρη με ςη βξήθεια άοθοχρηπ ρςξ άκοξ Ο και μήμαςξπ πξσ είμαι δεμέμξ
ρςξ άκοξ Α και ρυημαςίζει γχμία

με ςη οάδβξ, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Από έμα ρημείξ Γ

ςηπ οάβδξσ έυει δεθεί μέρχ αβαοξύπ ρυξιμιξύ έμα γιξ-γιξ μάζαπ

, ξ κύλιμδοξπ ςξσ

ξπξίξσ έυει ακςίμα
. Τξ γιξ-γιξ ελεσθεοώμεςαι και καςέουεςαι διαγοάτξμςαπ
καςακόοστη ςοξυιά, υχοίπ πξςέ ςξ ρυξιμί μα γλιρςοά. Καθώπ ςξ γιξ-γιξ καςέουεςαι ςξ μήμα ΑΒ
αρκεί ρςη οάβδξ δύμαμη μέςοξσ

. Να βοείςε:

α) ςξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ

ςξσ κέμςοξσ μάζαπ K ςξσ γιξ-γιξ.

β) ςξ μέςοξ ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ γιξ-γιξ χπ ποξπ ςξμ ελεύθεοξ άνξμα
πεοιρςοξτήπ ςξσ, πξσ πεομά από ςξ κέμςοξ ςξσ Κ.
γ) ςημ απόρςαρη (ΟΓ).
δ) ςη δύμαμη
άνξμα).

πξσ αρκεί η άοθοχρη ρςη οάβδξ (μέςοξ και διεύθσμρη χπ ποξπ ςξμ ξοιζόμςιξ

Δίμξμςαι: Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ γιξ-γιξ χπ ποξπ ςξμ ελεύθεοξ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ

,
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 Η λεπςή ξμξγεμήπ δξκόπ ΑΒ ςξσ ρυήμαςξπ μήκξσπ

και μάζαπ

ακξσμπά ρε λείξ καςακόοστξ ςξίυξ ΟΒ και ιρξοοξπεί ρυημαςίζξμςαπ γχμία

με ςξ

ξοιζόμςιξ δάπεδξ. Έμαπ ξμξγεμήπ, λεπςόπ δίρκξπ μάζαπ
και ακςίμαπ
κσλίεςαι
(υχοίπ μα ξλιρθαίμει) καςά μήκξπ ςηπ δξκξύ ποξπ ςξ άκοξ Β, σπό ςημ επίδοαρη δύμαμηπ μέςοξσ
, παοάλληληπ ρςη δξκό, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.
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Να βοείςε:
α) ςξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ

ςξσ κέμςοξσ μάζαπ ςξσ δίρκξσ.

β) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ κέμςοξσ μάζαπ
ςξσ δίρκξσ ςη ρςιγμή πξσ τςάμει ρςξ αμώςεοξ
ρημείξ Β ςηπ δξκξύ, αμ ξ δίρκξπ νεκίμηρε μα κιμείςαι από ςη βάρη Α υχοίπ ςαυύςηςα.
γ) Τξ μέςοξ και ςη διεύθσμρη ςηπ δύμαμηπ

πξσ αρκεί ξ δίρκξπ ρςη οάβδξ.

δ) Τξμ ελάυιρςξ ρσμςελερςή ξοιακήπ ρςαςικήπ ςοιβήπ μεςανύ δξκξύ και δαπέδξσ ώρςε ξ δίρκξπ μα
τςάρει ρςξ άκοξ Β ςηπ δξκξύ, υχοίπ η δξκόπ μα ξλιρθήρει ρςξ δάπεδξ.

Δίμξμςαι: Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ δίρκξσ χπ ποξπ ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ

,

.

 Ο λεπςόπ ξμξγεμήπ δίρκξπ ςξσ ρυήμαςξπ (α) έυει μάζα
, ακςίμα
και
μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι ρε καςακόοστξ επίπεδξ, γύοχ από ξοιζόμςιξ ρςαθεοό άνξμα πξσ
διέουεςαι από ςξ ρημείξ Ο ςηπ πεοιτέοειάπ ςξσ.

Επανάληψη Μηχανικής 2017/ χ. τζόκας

ελίδα 20

ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017

Αουικά ξ δίρκξπ βοίρκεςαι ρε ςέςξια θέρη, ώρςε η ακςίμα ΟΚ πξσ ρσμδέει ςξ ρημείξ Ο με ςξ
κέμςοξ μάζαπ Κ ςξσ δίρκξσ (πξσ ρσμπίπςει με ςξ κέμςοξ ςξσ δίρκξσ), μα είμαι ξοιζόμςια. Από ασςή
ςη θέρη ατήμξσμε ςξ δίρκξ μα ρςοατεί. Η γχμιακή επιςάυσμρη με ςημ ξπξία ξ δίρκξπ νεκιμά ςη

ρςοξτική ςξσ κίμηρη έυει μέςοξ

.

Να βοείςε:
α) Τη οξπή αδοάμειαπ
ρημείξ Ο.

ςξσ δίρκξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ πξσ διέουεςαι από ςξ

β) Τσλίγξσμε πξλλέπ τξοέπ έμα αβαοέπ, μη εκςαςό μήμα γύοχ από έμαμ ίδιξ δίρκξ και ςημ
ελεύθεοη άκοη ςξσ μήμαςξπ ςη ρςεοεώμξσμε ρςημ ξοξτή, ρυημαςίζξμςαπ έμα γιξ-γιξ, όπχπ
ταίμεςαι ρςξ ρυήμα (β). Ατήμξσμε ελεύθεοξ ςξ δίρκξ και ασςόπ νεκιμά μα καςέουεςαι με ςξ μήμα
διαοκώπ καςακόοστξ και υχοίπ ασςό μα γλιρςοά χπ ποξπ ςξ δίρκξ.
γ) Να βοείςε ςη οξπή αδοάμειαπ
ςξσ δίρκξσ χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ
μάζαπ ςξσ και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδό ςξσ.
δ) Να δείνεςε όςι η ςάρη ςξσ μήμαςξπ πξσ αρκείςαι ρςξ δίρκξ δε μεςαβάλλει ςημ ρσμξλική κιμηςική
ςξσ εμέογεια.
ε) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ
ίρξ με ςημ ακςίμα ςξσ δίρκξσ.
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ρς) Να βοείςε ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτικήπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ δίρκξσ όςαμ έυει
νεςσλιυθεί μήμα με μήκξπ ίρξ με ςημ ακςίμα ςξσ δίρκξσ.

Δίμεςαι η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ:
. Δπίρηπ δεμ θεχοείςαι γμχρςόπ ξ ςύπξπ ςηπ
οξπήπ αδοάμειαπ ξμξγεμή δίρκξσ για άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ.
 Έμα κξμμάςι νύλξσ μάζαπ

είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ ρςξ κάςχ άκοξ ξμξγεμξύπ

και ιρξπαυξύπ οάβδξσ μάζαπ

. Τξ ρσμξλικό μήκξπ οάβδξσ και κξμμαςιξύ από νύλξ

είμαι
. Tξ πάμχ άκοξ ςηπ οάβδξσ είμαι ρσμδεμέμξ ρε ακλόμηςξ ρημείξ Ο με ςέςξιξ
ςοόπξ ώρςε η οάβδξπ μα μπξοεί μα ρςοέτεςαι ρςξ καςακόοστξ επίπεδξ γύοχ από ξοιζόμςιξ
άνξμα πξσ πεομά από ςξ ρημείξ Ο, υχοίπ ςοιβέπ. Τξ ρύρςημα ιρξοοξπεί με ςη οάβδξ ρε
καςακόοστη θέρη. Έμα μικοό ρώμα Σ, μάζαπ
ςεςαοςξκύκλιξ ακςίμαπ

, πξσ ξλιρθαίμει ρε λείξ

, τςάμξμςαπ ρςξ καςώςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ, κιμξύμεμξ

ξοιζόμςια με ςαυύςηςα
, ποξρπίπςει και ρτημώμεςαι ρςξ νύλξ. Μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρύρςημα
οάβδξπ - νύλξ - βλήμα εκςοέπεςαι ώρςε η μέγιρςη απόκλιρη ςηπ οάβδξσ από ςημ αουική
καςακόοστη θέρη ςηπ μα είμαι

. Να σπξλξγίρεςε:

α) ςη οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρώμα - νύλξ - οάβδξπ.
β) ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ ςηπ οάβδξσ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη.
γ) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ

ςξσ βλήμαςξπ ποιμ ςημ κοξύρη.

δ) Τξ πξρό ςηπ θεομόςηςαπ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςη διάοκεια ςηπ κοξύρηπ.
ε) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ βλήμαςξπ, ώρςε ςξ ρύρςημα βλήμα - οάβδξπ - νύλξ, μα κάμει
αμακύκλχρη.

Δίμξμςαι: η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ

, η επιςάυσμρη

ςηπ βαούςηςαπ
, ξι διαρςάρειπ ςξσ νύλξσ και ςξσ βλήμαςξπ μα θεχοηθξύμ αμεληςέεπ,
αμςιρςάρειπ αέοα και ςοιβέπ αμεληςέεπ.
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