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Ονοματεπώνυμο: 

Θέμα Α 

Στισ ερωτήςεισ Α1 ζωσ Α4  να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ ερϊτηςησ και δίπλα 

το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη ή ςτο ςωςτό ςυμπλήρωμά τησ. 

Α1. Ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ςτροφορμισ ενόσ ςϊματοσ ιςοφται  

α. με τθ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που δζχεται το ςϊμα. 

β. με τθ ςυνολικι ροπι που δζχεται το ςϊμα. 

γ. με το ςυνολικό ζργο των ροπϊν που αςκοφνται ςτο ςϊμα. 

δ. με τθ μεταβολι τθσ περιςτροφικισ κινθτικισ ενζργειασ του ςϊματοσ 

 

 

Α2. Σε ζνα ςτερεό ςϊμα που περιςτρζφεται γφρω από ςτακερό άξονα με κινθτικι ενζργεια, 

Καρχικι, αςκείται μία ροπι και μετά από περιςτροφι γωνίασ κ, θ κινθτικι ενζργεια του 

ςϊματοσ διπλαςιάηεται. Το ζργο τθσ ροπισ ιςοφται με 

α. Καρχικι. 

β. 2Καρχικι. 

γ. Κτελικι. 

δ. Καρχικι+Κτελικι. 

 

 

Α3. Η περίοδοσ περιςτροφισ τθσ Γθσ γφρω από τον άξονά τθσ είναι ςτακερι. Αυτό οφείλεται 

ςτο ότι θ ελκτικι δφναμθ που δζχεται θ Γθ από τον Ήλιο 

 

α. δθμιουργεί ςτακερι ροπι ωσ προσ τον άξονά τθσ. 

β. δθμιουργεί μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονά τθσ. 

γ. ζχει τθ διεφκυνςθ τθσ εφαπτομζνθσ ςε ζνα ςθμείο του Ιςθμερινοφ τθσ Γθσ. 

δ. ζχει τζτοιο μζτρο που δεν επθρεάηει τθν περιςτροφι τθσ Γθσ. 

 

 Α4.  Δυο δακτφλιοι με διαφορετικζσ ακτίνεσ αλλά ίδια μάηα κυλάνε χωρίσ ολίςκθςθ ςε 

οριηόντιο ζδαφοσ με τθν ίδια μεταφορικι ταχφτθτα. Οπότε, ο μεγαλφτεροσ δακτφλιοσ ζχει:  

α) μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και μεγαλφτερθ κινθτικι ενζργεια  

β) μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και ίδια κινθτικι ενζργεια  

y) μικρότερθ ςυχνότθτα και ίδια κινθτικι ενζργεια  

δ) μικρότερθ ςυχνότθτα και μεγαλφτερθ κινθτικι ενζργεια.  

 

Α5.Να χαρακτηρίςετε ςτο τετράδιό ασ τισ προτάςεισ που ακολουθοφν με το γράμμα Σ, αν 

είναι ςωςτζσ ή με το γράμμα Λ, αν είναι λανθαςμζνεσ. 

 

α.  Η γωνιακι επιτάχυνςθ ενόσ ςτερεοφ ςϊματοσ, που περιςτρζφεται γφρω από ςτακερό 

άξονα, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ προσ τθ ςυνολικι εξωτερικι ροπι που αςκείται ςτο 

ςϊμα. 
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β. Όλα τα ςθμεία ενόσ ςϊματοσ που εκτελεί μεταφορικι κίνθςθ ζχουν τθν ίδια επιτάχυνςθ. 

γ. H ροπι αδράνειασ ενόσ ςτερεοφ εξαρτάται από τθ κζςθ του άξονα περιςτροφισ του. 

δ. Η ςτιγμιαία ιςχφσ P μιασ δφναμθσ F, που αςκείται εφαπτομενικά ςε ζνα δίςκο, δίνεται 

από τθ ςχζςθ P = Fω, όπου ω το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ του δίςκου. 

ε. Ένασ τροχόσ κινείται με κατεφκυνςθ ανατολικι και επιβραδφνεται. Η γωνιακι επιτάχυνςθ 

του τροχοφ είναι ζνα διάνυςμα με κατεφκυνςθ νότια. 

Μονάδεσ 25 

Θέμα Β 

Β1. Στον οριηόντιο τροχό μάηασ m και ακτίνασ R του ςχιματοσ ο οποίοσ μπορεί να 

περιςτρζφεται χωρίσ τριβζσ γφρω από το κατακόρυφο άξονα που διζρχεται 

από το κζντρο μάηασ του και ιςορροπεί, εξαςκοφνται 2 εφαπτομενικζσ 

δυνάμεισ μζτρου F και ςτακερισ κατεφκυνςθσ ςτα δφο αντιδιαμετρικά 

ςτακερά ςθμεία του τροχοφ.  

 

Α. Τθ πρϊτθ χρονικι ςτιγμι που θ ροπι του ηεφγουσ των 2 δυνάμεων γίνει 0, να 

υπολογίςετε δείχνοντασ αναλυτικά τισ πράξεισ: 

1. Τθ γωνιακι του ταχφτθτα 

2. Τθν ιςχφ τθσ ςυνολικισ ροπισ που δζχεται 

Β. Τθ μζγιςτθ γωνιακι επιτάχυνςθ 

Δίνεται ότι θ ροπι αδρανείασ του τροχοφ ωσ προσ το cm είναι : Icm=0,5 m.R2 

Οι απαντιςεισ να δοκοφν με ςυνάρτθςθ με τα m, F, R 

Μονάδεσ 8 

Β2. Δφο ίδιοι κφλινδροι Α και Β, με ροπι αδράνειασ Ι = 0,5.mR2 ωσ προσ άξονα διερχόμενο 

από τα κζντρα των βάςεϊν τουσ, θρεμοφν πάνω 

ςε λεία οριηόντια επιφάνεια. Τθ χρονικι ςτιγμι t 

= 0 s αςκοφνται ςτουσ κυλίνδρουσ δφο ςτακερζσ 

οριηόντιεσ δυνάμεισ FA και FB  με ίςα μζτρα. Η FA 

αςκείται ςτο κζντρο του κυλίνδρου Α και θ FB 

αςκείται εφαπτομενικά ςτο ανϊτερο ςθμείο τθσ 

περιφζρειασ του κυλίνδρου Β μζςω νιματοσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα.  

 Αν WA το ζργο τθσ δφναμθσ FΑ μζςα ςε χρόνο t και WB το ζργο τθσ δφναμθσ FΒ ςτον ίδιο 

χρόνο, τότε: 

α. WA = WB        β. WA = 2WB     γ. WΒ = 2WΑ        δ. WΒ = 3WΑ 

Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ αναλυτικά. 

Μονάδεσ 9 

 

Β3. Στον κατακόρυφο ομογενι δακτφλιο του ςχιματοσ που ιςορροπεί πάνω ςε οριηόντιο 

δάπεδο εξαςκείται ςτακερι εφαπτομενικι δφναμθ μζτρου F μζςω ςχοινιοφ το οποίο είναι 

τυλιγμζνο πάνω ςτο δακτφλιο και ξετυλίγεται χωρίσ να γλιςτρά ςτθν περίπτωςθ Α 

κατακόρυφα προσ τα πάνω και ςτθν περίπτωςθ Β οριηόντια προσ τα δεξιά.  
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Αν και ςτισ 2 περιπτϊςεισ ο δακτφλιοσ κυλίεται χωρίσ να ολιςκαίνει να υπολογίςετε το λόγο 

acm,A/acm,B όπου acm,A θ επιτάχυνςθ του κζντρου μάηασ του δακτυλίου ςτθν περίπτωςθ Α και 

acm,B θ επιτάχυνςθ του κζντρου μάηασ του δακτυλίου ςτθν περίπτωςθ Β 

Θέμα Γ 

Ομογενισ κφλινδροσ μάηασ Μ=10kg και ακτίνασ R διατθρείται με παρζμβαςι μασ ακίνθτοσ 

ςε ενδιάμεςο ςθμείο πάνω ςτθν επιφάνεια ενόσ 

πλάγιου (κεκλιμζνου) επιπζδου γωνίασ φ=30°. Τθ 

χρονικι ςτιγμι t0=0 αρχίηει να αςκείται πάνω ςτο 

κζντρο μάηασ του ςτακερι δφναμθ F=20N που είναι 

παράλλθλθ ςτο κεκλιμζνο επίπεδο με φορά προσ τα 

πάνω και ταυτόχρονα ο κφλινδροσ αφινεται ελεφκεροσ 

να κινθκεί. Η δφναμθ F αςκείται για χρονικό διάςτθμα 

10s και τθ χρονικι ςτιγμι t1=10s το μζτρο τθσ δφναμθσ 

F ακαριαία γίνεται 65Ν, χωρίσ όμωσ θ δφναμθ F να αλλάξει διεφκυνςθ και φορά. H δφναμθ 

αςκείται μζχρι τθ ςτιγμι που ο κφλινδροσ μθδενίηει ςτιγμιαία τθν ταχφτθτά του.  

Γ1.  Για τα πρϊτα δζκα δευτερόλεπτα τθσ κίνθςισ του να βρείτε προσ τα ποφ κα κινθκεί ο 

κφλινδροσ και να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ςτατικισ τριβισ που δζχεται ο κφλινδροσ. Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

Μονάδεσ 6  

Γ2.  Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ του κζντρου μάηασ του τροχοφ κατά τθ 

κίνθςι του ςτο πλάγιο επίπεδο για όςο χρονικό διάςτθμα θ δφναμθ F ζχει μζτρο 20Ν.  

Μονάδεσ 6  

Γ3.   Να βρείτε το μζτρο τθσ μετατόπιςθσ του κυλίνδρου ςτο χρονικό διάςτθμα των πρϊτων 

10s, τθν ταχφτθτα του κζντρου μάηασ του κυλίνδρου τθ χρονικι ςτιγμι t1=10s, κακϊσ και τθ 

φορά τθσ ςτατικισ τριβισ αμζςωσ μετά τθ μεταβολι του μζτρου τθσ δφναμθσ από 20Ν ςε 

65Ν.  

Μονάδεσ 7  

Γ4.   Να βρείτε το μζτρο τθσ μετατόπιςθσ του κυλίνδρου από τθ ςτιγμι t1=10s μζχρι τθ 

ςτιγμι που ο κφλινδροσ μθδενίηει ςτιγμιαία τθν ταχφτθτά του.  

Μονάδεσ 6  

περίπτωςθ Α περίπτωςθ Β 
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Να κεωριςετε ότι ο κφλινδροσ κινείται ςυνεχϊσ πάνω ςτο πλάγιο επίπεδο, ςυνεχϊσ 

κυλίεται και δεν ολιςκαίνει ςε καμία ςτιγμι και ότι θ ροπι αδρανείασ του ωσ προσ το cm 

είναι Ιcm=0,5.M.R2 . 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο ςχιμα φαίνεται μια διπλι τροχαλία που αποτελείται από 2 

ομογενείσ δίςκουσ με ακτίνεσ r=0,1m και R=0,2m και μάηεσ m=2Kg και 

Μ=4Kg αντίςτοιχα. Οι 2 δίςκοι ςυνδζονται μεταξφ τουσ ϊςτε να 

περιςτρζφονται ςαν ζνα ςϊμα , χωρίσ τριβζσ , γφρω από ςτακερό 

οριηόντιο άξονα που είναι κάκετοσ ςτο επίπεδο τουσ. Στο αυλάκι του 

μεγάλου δίςκου ζχουμε τυλίξει αβαρζσ και μθ εκτατό νιμα (2) , ςτο 

ελεφκερο άκρο του οποίου ζχουμε δζςει ςϊμα μάηασ m2 το οποίο 

βρίςκεται ςε φψοσ h= 2m  από το ζδαφοσ. Στο αυλάκι του μικροφ 

δίςκου ζχουμε τυλίξει κατακόρυφο αβαρζσ και μθ εκτατό νιμα (1) 

ςτο άλλο άκρο του οποίου ζχουμε δζςει ςϊμα μάηασ m1=1Kg το 

οποίο είναι ςτερεωμζνο ςτο άκρο κατακόρυφου ιδανικοφ ελατθρίου 

ςτακεράσ Κ=200Ν/m.  

To ςφςτθμα ιςορροπεί με το ελατιριο να είναι επιμθκυμζνο κατά 

Δl=0,2m από το φυςικό του μικοσ. 

Δ1. Να βρείτε τθ μάηα m2 . 

Μονάδεσ 6 

Δ2. Να αποδείξετε ότι αν τραβιξουμε λίγο το ςϊμα m2 κατακόρυφα 

προσ τα κάτω και αφιςουμε το ςφςτθμα ελεφκερο το ςϊμα m1 κα 

εκτελζςει Α.Α.Τ και να υπολογίςετε τθν κυκλικι ςυχνότθτα ω τθσ 

ταλάντωςθσ 

Μονάδεσ 7 

Κάποια ςτιγμι και ενϊ το ςφςτθμα ιςορροπεί κόβουμε το νιμα (1) 

Δ3. Να βρείτε τθ γωνιακι επιτάχυνςθ τθσ τροχαλίασ  

Μονάδεσ 6 

Δ4. Να βρείτε τθν ολικι ςτροφορμι του ςυςτιματοσ (διπλι 

τροχαλία – ςϊμα m2) τθν χρονικι ςτιγμι λίγο πριν το ςϊμα m2 

ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ. 

Μονάδεσ 6 

Δίνεται  ότι θ επιτάχυνςθ βαρφτθτασ είναι g=10m/s2 ,  ότι θ ροπι αδρανείασ των δίςκων ωσ 

προσ τον άξονα περιςτροφισ των είναι 0,5.m.r2 και 0,5.M.R2 και ότι τα νιματα δεν 

ολιςκαίνουν ςτθν τροχαλία και κατά τθ κίνθςθ των ςωμάτων παραμζνουν τεντωμζνα. 












