
 1 

                                         Θέμαηα εξεηάζεων 
 
Θέμα 10 

5. δ. Σν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ...................... πνπ δξνπλ ζ' έλα ζηεξεό πνπ 
πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα, είλαη ίζν κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηνπ ξπζκνύ 
κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ.  

Μονάδες 1 
 

Θέμα 20 

 
2.  Γίζθνο παηδηθήο ραξάο πεξηζηξέθεηαη πεξί θαηαθόξπθν 

άμνλα θάζεην ζην επίπεδό ηνπ δηεξρόκελν από ην θέληξν ηνπ 
δίζθνπ Ο. ην δίζθν δελ αζθείηαη θακία εμσηεξηθή δύλακε. 
Έλα παηδί κεηαθηλείηαη από ζεκείν Α ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 
δίζθνπ ζην ζεκείν Β πιεζηέζηεξα ζην θέληξν ηνπ. Σόηε ν 
δίζθνο ζα πεξηζηξέθεηαη:  
α. πην αξγά  
β. πην γξήγνξα.  

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
Μονάδερ 6  

 
ΘΔΜΑ 4ο  

Γύν ίδηεο, ιεπηέο, ηζνπαρείο θαη νκνγελείο ξάβδνη ΟΑ θαη ΟΒ, πνπ έρνπλ κάδα Μ = 4 
Κg θαη κήθνο L= 1,5 m ε θαζεκία, ζπγθνιινύληαη 
ζην έλα άθξν ηνπο Ο, ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ νξζή 
γσλία. Σν ζύζηεκα ησλ δύν ξάβδσλ κπνξεί λα 
πεξηζηξέθεηαη πεξί νξηδόληην άμνλα, θάζεην ζην 
επίπεδν ΑΟΒ, πνπ δηέξρεηαη από ηελ θνξπθή Ο 
ηεο νξζήο γσλίαο. Σν ζύζηεκα αξρηθά 
ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε όπνπ ε ξάβδνο ΟΑ είλαη  
νξηδόληηα (όπσο ζην ζρήκα). Ζ ξνπή αδξάλεηαο 
ηεο θάζε ξάβδνπ σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηεο 

είλαη I
cm 

= 
12

1
ML

2

.  

A. Να ππνινγίζεηε ηε ξνπή αδξάλεηαο ηεο θάζε ξάβδνπ σο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη από ην Ο.  

Μονάδερ 6  

Β. Από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ην ζύζηεκα ησλ δύν ξάβδσλ αθήλεηαη ειεύζεξν λα 
πεξηζηξαθεί πεξί ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ζην ζεκείν Ο, ρσξίο ηξηβέο. Να 
ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν 
ξάβδσλ ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο.  

Μονάδερ 6  

Γ. Σε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη ξάβδνη ζρεκαηίδνπλ ίζεο γσλίεο κε ηελ 

θαηαθόξπθν Οx, λα ππνινγίζεηε:  
α. Σν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ξάβδσλ.  

Μονάδερ 7  
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β. Σν κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο θάζε ξάβδνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο 

πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο.  
Μονάδερ 6  

Γίλνληαη: g = 10ms
-2

,      εκ45
ν 

= ζπλ45
ν 

=
2

2
 = 0,7 
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Θέμα 10  

 
3. Αλ ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ξνπώλ πνπ δξνπλ πάλσ ζ' έλα ζηεξεό ζώκα, ην 
νπνίν πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα, είλαη κεδέλ, ηόηε  
α. ε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα κεηαβάιιεηαη.  
β. ε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.  
γ. ε γσληαθή ηνπ επηηάρπλζε κεηαβάιιεηαη.  
δ. ε ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ κεηαβάιιεηαη.  

Μονάδες 5 
5. Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηα θσζικά μεγέθη από ηη Στήλη I και δίπλα ζε 

καθένα ηη μονάδα ηης Στήλης II ποσ ανηιζηοιτεί ζ' ασηό.  

 

ηήλη I  ηήλη II  

Ρνπή αδξάλεηαο Η ζώκαηνο 
σο πξνο άμνλα 

Ν‧m  

ηξνθνξκή  L ζηεξενύ 

ώκαηνο 

rad/s 

Γσληαθή ηαρύηεηα σ Kg‧m2  

Ρνπή δύλακεο η σο πξνο 
άμνλα 

    

     F 

πρλόηεηα f πεξηνδηθνύ 
θαηλνκέλνπ 

Kg‧m2/s 

                                                       Hz 

 
Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 3ο  

Οκνγελήο δνθόο ΑΒ κήθνπο 
L=3m θαη βάξνπο w=50Ν 
ηζνξξνπεί νξηδόληηα, ζηεξηδόκελε 
ζην άθξν Α θαη ζην ζεκείν Γ, πνπ 
απέρεη από ην άιιν άθξν Β 
απόζηαζε d=0,5m, όπσο 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  
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1. Να ππνινγίζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύλ ηα ζηεξίγκαηα ζηε δνθό ζηα ζεκεία Α 

θαη Γ.  
Μονάδες 12  

ην άθξν Β ηεο δνθνύ ηνπνζεηείηαη ζώκα βάξνπο w
1 

θαη παξαηεξνύκε όηη ε δύλακε 

πνπ αζθείηαη ζηε δνθό από ην ζηήξηγκα ζην άθξν Α ειαηηώλεηαη ζην κηζό.  

2. Να ππνινγίζηε ην βάξνο w
1 
ηνπ ζώκαηνο.  

Μονάδες 13  
 

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2002 
  
Θέμα 10 

4. Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηα θσζικά μεγέθη από ηη Στήλη I και δίπλα ζε 

καθένα ηη μονάδα ηης Στήλης II ποσ ανηιζηοιτεί ζ' ασηό.   

 

ηήλη I  ηήλη II  

Μήθνο θύκαηνο  
rad/s

2

 

Γσληαθή επηηάρπλζε Ν‧m  

Ρνπή δύλακεο  m  

Οξκή  Kg‧m2/s  

ηξνθνξκή  Kg‧m/s 

                                                    m/s 

 
                                                                                                                  Μονάδερ 5  

5. β. ηαλ έλαο αθξνβάηεο πνπ πεξηζηξέθεηαη ζηνλ αέξα αλνίμεη ηα άθξα ηνπ, 

απμάλεηαη ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ.  
                                                                                                            Μονάδερ 2 
5. δ. ηε κεηαθνξηθή θίλεζε ελόο ζώκαηνο θάζε ρξνληθή ζηηγκή όια ηα ζεκεία 
ηνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα.  

Μονάδερ 2 
Θέμα 20 

 
2.2. ην ζρήκα θαίλεηαη ζε ηνκή ην ζύζηεκα δύν νκναμνληθώλ 

θπιίλδξσλ κε αθηίλεο R
1
, R

2 
κε R

1
>R

2 
πνπ κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από νξηδόληην άμνλα, ν νπνίνο 
ζπκπίπηεη κε ηνλ θαηά κήθνο άμνλα ζπκκεηξίαο ησλ θπιίλδξσλ. 
Δμαηηίαο ησλ ίζσλ βαξώλ w πνπ θξέκνληαη από ηνπο δύν 
θπιίλδξνπο, πώο ζα πεξηζηξαθεί ην ζύζηεκα;  

α. ζύκθσλα κε ηε θνξά πεξηζηξνθήο ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ  
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β. αληίζεηα πξνο ηε θνξά πεξηζηξνθήο ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ.  

                                                                                                            Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                             Μονάδερ 6 

ΘΔΜΑ 3
ο 

 

Οξηδόληηνο νκνγελήο θαη ζπκπαγήο δίζθνο, κάδαο Μ=3Kg θαη αθηίλαο R=0,2m, 
κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη 
από ην θέληξν ηνπ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t=0 αζθνύκε ζην δίζθν δύλακε F ζηαζεξνύ 
κέηξνπ 3Ν πνπ εθάπηεηαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, νπόηε ν δίζθνο αξρίδεη λα 
πεξηζηξέθεηαη. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν δίζθνο έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα K=75J. 1t 

Να ππνινγίζεηε :  

α) ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ  

                                                                                                                     Μονάδερ 5  

β) ηε γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ δίζθνπ  

                                                                                                                     Μονάδερ 7  

γ) ηε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή 1t  

                                                                                                                     Μονάδερ 7  

δ) ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ, αλ ε πεξηζηξνθή ηνπ γηλόηαλ γύξσ από 
θαηαθόξπθν άμνλα πνπ πεξλάεη από ην κέζνλ κηαο αθηίλαο ηνπ.  

                                                                                                                     Μονάδερ 6  

Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ παξαπάλσ δίζθνπ, σο πξνο άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζην 

επίπεδό ηνπ θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ, δίλεηαη από ηε ζρέζε Η
cm

= 
12

1
ML2,          

 
Οκνγελείο 2002 

 
Θέμα 10 

5.γ. ηαλ έλα ζώκα κεηαθηλείηαη ζην ρώξν θαη ηαπηόρξνλα αιιάδεη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ, ιέκε όηη θάλεη ........... θίλεζε.  
   Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 4ν   

Οκνγελήο άθακπηε ξάβδνο ΑΕ έρεη κήθνο L = 4m, κάδα M = 3kg θαη ηζνξξνπεί ζε 
νξηδόληηα ζέζε, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. ην άθξν ηεο Α ππάξρεη αθιόλεηε 
άξζξσζε γύξσ από ηελ νπνία ε ξάβδνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη, ρσξίο ηξηβέο, ελώ 
ζην άιιν άθξν ηεο Ε ππάξρεη ζηεξεσκέλν ζθαηξίδην κάδαο m

1 
= 0,6kg θαη ακειεηέσλ 

δηαζηάζεσλ. Έλα αβαξέο ηελησκέλν λήκα ΓΓ ζπλδέεη ην ζεκείν Γ ηεο ξάβδνπ κε 
ζθαηξίδην κάδαο m

2 
= 1kg, ην νπνίν είλαη ζηεξεσκέλν ζην ειεύζεξν άθξν ηδαληθνύ 

ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 100 N/m. Σν  άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεην. Ζ 
απόζηαζε ΑΓ είλαη ίζε κε 2,8m. ιε ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζην ίδην θαηαθόξπθν 
επίπεδν, ζην νπνίν γίλνληαη θαη όιεο νη θηλήζεηο.  
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Α. Να ππνινγίζεηε:  
Α.1 ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνπ – ζθαηξηδίνπ m

1 
σο πξνο ηνλ 

νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηεο 
δηάηαμεο  

Μονάδερ 6  
Α.2 ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ΓΓ.  

Μονάδερ 6  
Β. Αλ θόςνπκε ην λήκα ΓΓ, ην ζθαηξίδην m

2 
εθηειεί ακείσηε αξκνληθή ηαιάλησζε, 

ελώ ε ξάβδνο καδί κε ην ζώκα m
1
, ππό ηελ επίδξαζε ηεο βαξύηεηαο, πεξηζηξέθoληαη 

ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ην ζεκείν Α.  
Να ππνινγίζεηε:  
Β.1 ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ην ζθαηξίδην m

2 
από ηε ζηηγκή πνπ θόβεηαη ην λήκα 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα θζάζεη ζηελ ςειόηεξε ζέζε ηνπ γηα πξώηε θνξά  
Μονάδερ 6  

Β.2 ην κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζεκείνπ Ε, ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο 
πεξλάεη από ηελ θαηαθόξπθε ζέζε.  

Μονάδερ 7  

Γίλνληαη: g = 10ms
-2

, ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηεο:  

I
CM

= 
12

1
ML2,         π = 3,14.  
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Θέμα 10 

 
5.β. Δάλ ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή ζε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ είλαη κεδέλ, ηόηε ε 
κεηαβνιή ηεο νιηθήο ζηξνθνξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη  ........... 

                                                                                          Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2ν 

1. Να εμεγήζεηε γ ηαη ί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ηεο  γεο 
γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο παξακέλεη ζηαζεξή, δειαδή 24 ώξεο.  

Μονάδερ 6  

3. ηεξεό ζώκα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα κε γσληαθή 

ηαρύηεηα σ. Αλ ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζώκαηνο σο πξνο ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο ηνπ είλαη Η, λα απνδείμεηε όηη ε θ ηλεη ηθή ελέξγεηα ηνπ 
ζώκαηνο ιόγσ ηεο ζηξνθηθήο ηνπ θίλεζεο δίλεηαη από ηε ζρέζε  

   Ησ
2

1
   Κ

2
 . 

                                                                                   Μονάδερ 7  

                                                    ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2003 

 
 
ΘΔΜΑ 1ν   
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1.1 Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο είλαη  

α. 1 kg  m
2

/s . β. 1 kg  m/s
2 

.  

γ. 1 kg  m
2 

. δ. 1 kg  m/s .  

Μονάδες 5 

5.δ. Ζ γσληαθή επηηάρπλζε ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από 

ζηαζεξό άμνλα είλαη αλάινγε πξνο ηε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή πνπ αζθείηαη ζην 
ζώκα. 

ε. Αλ ε ζηξνθνξκή ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή, ηόηε ε ζπλνιηθή 
εμσηεξηθή ξνπή πνπ αζθείηαη ζην ζώκα είλαη κεδέλ.  

Μονάδερ 2 

ΘΔΜΑ 4 ν   

Οκνγελήο ζηεξεά ξάβδνο ΟΑ, κήθνπο L = 2 m θαη κάδαο Μ = 0,3 kg κπνξεί λα 
πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα (ρσξίο ηξηβέο) ζην νξηδόληην επίπεδν, πεξί θαηαθόξπθν 
άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην ζηαζεξό ζεκείν Ο. ην άθξν Α ηεο ξάβδνπ ζηεξεώλεηαη 
ζθαηξίδην 

1 
κάδαο m = 0,1 kg, θαη 

ην ζύζηεκα ξάβδνπ θαη ζθαηξηδίνπ 


1 
πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή 

γσληαθή ηαρύηεηα σ = 1 rad/s. ην 
ίδην νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη 
δεύηεξν ζθαηξίδην 

2
, ίζεο κάδαο κε 

ην 
1
, πξνζδεκέλν ζην άθξν 

αβαξνύο ειαηεξίνπ, ζηαζεξάο Κ = 
20 Ν/m . Ο άμνλαο ηνπ ειαηεξίνπ 
είλαη νξηδόληηνο θαη εθάπηεηαη ηεο 
θπθιηθήο ηξνρηάο ηνπ ζθαηξηδίνπ 

1 
(όπσο ζην ζρήκα). Σν άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ 

είλαη ζηεξεσκέλν αθιόλεηα. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζθαηξηδίσλ είλαη ακειεηέεο. ηαλ ε 

ηαρύηεηα u  ηνπ ζθαηξηδίνπ 
1 

έρεη  ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ, ην 

ζθαηξίδην 
1 

απνθνιιάηαη από ηε ξάβδν θαη θηλνύκελν επζύγξακκα ζπγθξνύεηαη κε 

ην ζθαηξίδην 
2 

κε ην νπνίν ελζσκαηώλεηαη.  

Να βξείηε:  

α. Σε ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνπ-ζθαηξηδίνπ 
1 

σο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο.  

Μονάδες 8  

β. Σν κέηξν π ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζθαηξηδίνπ ηε ζηηγκή πνπ 

απνθνιιάηαη από ηε ξάβδν.  

Μονάδες 4  

γ. Σελ πεξίνδν Σ ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειαηεξίνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο 
1 
θαη 

2 
.  
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Μονάδες 5  

δ. Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο απηήο.  
Μονάδες 8  

(Γίλνληαη: Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο,   Η
0 
=
3

1
ML2    θαη π = 3,14).  

 

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2003 

ΘΔΜΑ 1ο  

3. Γηα λα ηζνξξνπεί έλα αξρηθά αθίλεην ζηεξεό ζώκα ζην νπνίν αζθνύληαη 

πνιιέο νκνεπίπεδεο δπλάκεηο, ζα πξέπεη :  

α. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα λα είλαη κεδέλ 

β. ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ λα είλαη κεδέλ  

γ. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ θαη ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ξνπώλ ησλ 
δπλάκεσλ λα είλαη κεδέλ  

δ. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ λα είλαη κεδέλ θαη ην  αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ 
ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ δηάθνξν ηνπ κεδελόο.  

Μονάδερ 5  
5.β. Ζ ζηξνθνξκή ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή, αλ ην αιγεβξηθό 

άζξνηζκα ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζ’ απηό είλαη δηάθνξν ηνπ 
κεδελόο.  

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
ο 

 

1. Γύν νκνγελείο δαθηύιηνη Α, Β ησλ νπνίσλ ην πάρνο είλαη ακειεηέν ζε ζρέζε κε 
ηελ αθηίλα ηνπο, έρνπλ ηελ ίδηα κάδα θαη αθηίλεο R

A
, R

B 
όπνπ R

A
>R

B
.  

Οη δαθηύιηνη πεξηζηξέθνληαη ν θαζέλαο γύξσ από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 
θέληξν ηνπο θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηνπο κε ηελ ίδηα γσληαθή ηαρύηεηα.  

α. Πνηνο από ηνπο δύν δαθηπιίνπο έρεη κεγαιύηεξε θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ 
πεξηζηξνθήο;  

Μονάδερ 2  

β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 7  

 
                                                                                                             Οκνγελείο  2003 
 
ΘΔΜΑ 1ο   

5. α. Ζ ξνπή αδξάλεηαο εθθξάδεη ηελ αδξάλεηα ζηε κεηαθνξηθή θίλεζε. 
Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 4ν  

πκπαγήο θαη νκνγελήο ζθαίξα κάδαο m=10 kg θαη αθηίλαο R=0,1 m θπιίεηαη 
επζύγξακκα ρσξίο νιίζζεζε αλεξρόκελε θαηά κήθνο θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θ 
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κε εκθ=0,56. Σε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην θέληξν κάδαο ηεο ζθαίξαο έρεη ηαρύηεηα κε 
κέηξν π0=8m/s. Να ππνινγίζεηε γηα ηε ζθαίξα:  
α. ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0. 
Μονάδερ 6 
β. ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο. 
Μονάδερ 6 
γ. ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο. 
Μονάδερ 6 
δ. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο θαζώο αλεβαίλεη, ηε ζηηγκή πνπ έρεη 

δηαγξάςεη  30 / π   πεξηζηξνθέο. 
Μονάδερ 7 

Γίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο πεξί άμνλα 
δηεξρόκελν από ην θέληξν ηεο: Η= (2/5)mR2  θαη ε 
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο: g = 10m/s2 . 
 
                                                                                 Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2004 
 

ΘΔΜΑ 1ο  

5.  γ. Ζ ξνπή δεύγνπο δπλάκεσλ είλαη ίδηα σο πξνο νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 
επηπέδνπ πνπ νξίδνπλ. 

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2ο  

4. Έλα νκνγελέο ζώκα κε θαλνληθό γεσκεηξηθό ζρήκα θπιίεηαη, ρσξίο λα νιηζζαίλεη. 
Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ιόγσ ηεο κεηαθνξηθήο θίλεζεο είλαη ίζε κε ηελ 
θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ιόγσ ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο γύξσ από ηνλ άμνλα πνπ πεξλά 
από ην θέληξν κάδαο ηνπ. Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ ζώκαηνο είλαη: 
α. ζθαίξα. 
β. ιεπηόο δαθηύιηνο. 
γ. θύιηλδξνο. 
                                                                                                                  Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                                                                                   Μονάδερ 5 
 
ΘΔΜΑ 4ο 
Ζ νκνγελήο ηξνραιία ηνπ ζρήκαηνο αθηίλαο R = 0,2 m θαη κάδαο Μ 
= 3 kg κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ζηαζεξό 
νξηδόληην άμνλα πνπ πεξλάεη από ην θέληξν ηεο Ο θαη είλαη 
θάζεηνο ζην επίπεδό ηεο. ώκα 1 κάδαο m1 = 1kg είλαη δεκέλν 
ζην ειεύζεξν άθξν αβαξνύο λήκαηνο ην νπνίν είλαη ηπιηγκέλν  
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηξνραιίαο. Αξρηθά ην ζύζηεκα είλαη αθίλεην. 
Κάησ από ην ζώκα 1 θαη ζε απόζηαζε h βξίζθεηαη ζώκα 2 
κάδαο m2 = 3kg ην νπνίν ηζνξξνπεί ζηεξεσκέλν ζηε κηα άθξε 
θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 200 N/m ε άιιε 
άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε  ζην έδαθνο.  Αθήλνπκε 
ειεύζεξν ην ζύζηεκα ηξνραιίαο–ζώκαηνο 1 λα θηλεζεί. Μεηά 
από ρξόλν t = 1s ην ζώκα 1 ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη πιαζηηθά 
κε ην ζώκα 2, ελώ ην λήκα θόβεηαη. Σν ζπζζσκάησκα εθηειεί 
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ακείσηε απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε. Να ππνινγίζεηε: 
α. ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα 1 κέρξη ηελ θξνύζε. 
άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζην έδαθνο.  
Μονάδερ 6 
β. ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ηξνραιίαο κεηά ηελ θξνύζε. 
Μονάδερ 6 
γ. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί ην ζπζζσκάησκα. 
Μονάδερ 6 
δ. ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ηε ζηηγκή πνπ 

απέρεη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο απόζηαζε x = 0,1 m. 
Μονάδερ 7 

Να ζεσξήζεηε όηη ην λήκα δελ νιηζζαίλεη ζην απιάθη ηεο ηξνραιίαο. 
Γίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο: Η= 

2

1
MR2      θαη ε επηηάρπλζε ηεο  βαξύηεηαο: g = 10 m/s2 . 

                                               
                                             ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2004 
 
ΘΔΜΑ 1ο  

1.3 Καηά ηε ζηξνθηθή θίλεζε ελόο ζώκαηνο ... 
α. όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο έρνπλ ηελ ίδηα  ηαρύηεηα. 
β. θάζε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο θηλείηαη κε γξακκηθή  ηαρύηεηα π = σr (σ ε γσληαθή 
ηαρύηεηα, r ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο). 
γ. θάζε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο έρεη γσληαθή ηαρύηεηα  σ = πcm / R (πcm ε ηαρύηεηα ηνπ 
θέληξνπ κάδαο, R ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ από ην θέληξν κάδαο). 
δ. ε δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο κεηαβάιιεηαη. 
                                                                                                                  Μονάδες 5 
 
1.5 Να μεηαθέρεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον παρακάηφ πίνακα και να ηον ζσμπληρώζεηε 

 
Φςζικό μέγεθορ Μέγεθορ* Μονάδερ 

 

Ρνπή δύλακεο σο πξνο 
ζεκείν. 
 

 Ν ⋅ m 

ηξνθνξκή ζώκαηνο. 
 

  

Γσληαθή ηαρύηεηα. Γηαλπζκαηηθό 
 

 

Ρνπή αδξάλεηαο σο πξνο 
άμνλα. 
 

 kg⋅ m2
 

 
* Να γξάςεηε κία από ηηο ιέμεηο κνλόκεηξν ή  δηαλπζκαηηθό. 
                                                                                                                    Μονάδες 5 
ΘΔΜΑ 2ο  

2.3 Γαθηύιηνο θαη δίζθνο κε νπή, ε κάδα ηνπ νπνίνπ είλαη νκνγελώο θαηαλεκεκέλε, 

όπσο ζην ζρήκα, έρνπλ ηελ ίδηα κάδα θαη ηελ ίδηα αθηίλα. 
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2.3 Α. Αλ ΗΓ θαη ΗΓΚ νη ξνπέο αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ  θαη ηνπ δαθηπιίνπ αληίζηνηρα σο 

πξνο άμνλεο θάζεηνπο ζην επίπεδό ηνπο πνπ δηέξρνληαη από ηα θέληξα ηνπο, ηη 
ηζρύεη; 
α. ΗΓ  > ΗΓΚ 
β. ΗΓ  < ΗΓΚ 
γ. ΗΓ  = ΗΓΚ  
                                                                                                                     Μονάδες 3 
2.3 Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                                                                                     Μονάδες 5 

 Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2004 

 
ΘΔΜΑ 1ο  

1.2 Δάλ ε ζηξνθνξκή ελόο ζώκαηνο πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ  από ζηαζεξό άμνλα 

παξακέλεη ζηαζεξή, ηόηε ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή πάλσ ζην ζώκα 
α. είλαη ίζε κε ην κεδέλ. 
β. είλαη ζηαζεξή θαη δηάθνξε ηνπ κεδελόο. 
γ. απμάλεηαη κε ην ρξόλν. 
δ. κεηώλεηαη κε ην ρξόλν. 
                                                                                                                    Μονάδες 5 

5α. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο είλαη 1 kg⋅m2 
                                                                                                                    Μονάδες 1 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 2ο  

1. Σξεηο ζθαίξεο ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ πνπ ε θάζε κία  έρεη ηελ ίδηα κάδα m, 
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ξάβδνπο ακειεηέαο κάδαο θαη κήθνπο L, όπσο θαίλεηαη 
ζην ζρήκα. 
 Σν ζύζηεκα πεξηζηξέθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν 
γύξσ  από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη από κία 
από ηηο ζθαίξεο. 
Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο απηόλ 
ηνλ  άμνλα είλαη: 
α. mL2    β. 2mL2    γ. 3mL2 

                                                                Μονάδες 3 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                                 Μονάδες 5 
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2. ώκα αθίλεην αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 λα  πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό 
άμνλα κε ζηαζεξή  γσληαθή επηηάρπλζε. Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ε θηλεηηθή  ελέξγεηα 
ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο είλαη K1 θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2=2t1 είλαη Κ2, ηόηε: 
α. Κ2=2 K1    β. Κ2=4 K1   γ. Κ2=8 K1 

                                                                                                          Μονάδες 3 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                                                                                     Μονάδες 5 
  

                ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ   Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2004 

 
ΘΔΜΑ 1ο  

2. Έλα ζηεξεό ζώκα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα. Αλ ε γσληαθή 
ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο ππνδηπιαζηαζηεί, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ 
ελέξγεηα ζα  

α. ππνηεηξαπιαζηαζηεί.  

β. ππνδηπιαζηαζηεί.  

γ. ηεηξαπιαζηαζηεί.  

δ. παξακείλεη ακεηάβιεηε.  
Μονάδερ 5  

ΘΔΜΑ 2ο  

2.2. Γύν νκνγελείο θπθιηθνί δαθηύιηνη Γ
1 

θαη Γ
2 

κε αθηίλεο R θαη 2R, θπιίνληαη ζε 

νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξέο γσληαθέο ηαρύηεηεο 3σ θαη σ, αληίζηνηρα.  

Ο ιόγνο ησλ ηαρπηήησλ ησλ θέληξσλ κάδαο ησλ δαθηπιίσλ Γ
1 
θαη Γ

2
, είλαη  

α. 3/2.    β 1/2 . γ. 1.  

Μονάδερ 3  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 6  

ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Οκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο ΑΓ κε κήθνο 1m θαη βάξνο 30Ν ηζνξξνπεί 
νξηδόληηα. Σν άθξν Α ηεο ξάβδνπ ζπλδέεηαη κε άξζξσζε ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. Σν 
άιιν άθξν ηεο Γ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηνίρν κε αβαξέο λήκα ΓΓ πνπ ζρεκαηίδεη γσλία 30° 
κε ηε ξάβδν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Α. Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηε ξάβδν από ην λήκα 

θαη ηελ άξζξσζε.  

Μονάδερ 8  

Β. Κάπνηα ζηηγκή θόβνπκε ην λήκα ζην 
άθξν Γ θαη ε ξάβδνο αξρίδεη λα 
πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ηελ 
άξζξσζε ζε θαηαθόξπθν επίπεδν.  
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Να ππνινγίζεηε:  

1. Σν κέηξν ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ηεο ξάβδνπ κόιηο θνπεί ην λήκα.  

Μονάδερ 6  

2. Σν κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ξάβδνπ, ηε ζηηγκή πνπ απηή 
ζρεκαηίδεη γσλία 60° κε ηελ αξρηθή ηεο ζέζε.  

Μονάδερ 6  

                                                                                                           
3. Σελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ξάβδνπ, ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη από ηελ θαηαθόξπθε 
ζέζε.  

Μονάδερ 5  

Γίλνληαη : ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο ηνλ νξηδόληην άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην άθξν ηεο Α θαη είλαη θάζεηνο ζε απηή είλαη Η
Α
=1kg·m

2 

.  

             εκ 30° = ζπλ 60° = 1/2 .  ζπλ30° = εκ60°=  
2

3
  

 
                                                                                                          Ομογενείρ  2004 
ΘΔΜΑ 1ο  

5.   δ. Έλαο αζιεηήο θαηαδύζεσλ, θαζώο πεξηζηξέθεηαη ζηνλ αέξα, ζπκπηύζζεη ηα 

άθξα ηνπ. Με ηελ ηερληθή  απηή απμάλεηαη ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ.  
                                                                                                                    Μονάδερ 1 
ΘΔΜΑ 2ο  

 
2. Γύν ίδηνη νξηδόληηνη θπθιηθνί δίζθνη (α) θαη (β) 

κπνξνύλ λα νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε νξηδόληην 
νξζνγώλην ηξαπέδη ΓΓΔΕ ρσξίο ηξηβέο, όπσο ζην 
ζρήκα. Αξρηθά νη δύν δίζθνη είλαη αθίλεηνη θαη ηα 
θέληξα ηνπο απέρνπλ ίδηα απόζηαζε από ηελ 
πιεπξά ΔΕ. Ίδηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο F κε 
δηεύζπλζε παξάιιειε πξνο ηηο πιεπξέο ΓΔ θαη ΓΕ 
αζθνύληαη ζ’ απηνύο. ην δίζθν (α) ε δύλακε 
αζθείηαη πάληα ζην ζεκείν Α ηνπ δίζθνπ. ην δίζθν (β) ε δύλακε αζθείηαη πάληα ζην 
ζεκείν Β ηνπ δίζθνπ.  
Αλ ν δίζθνο (α) ρξεηάδεηαη ρξόλν t

α 
γηα λα θηάζεη ζηελ απέλαληη πιεπξά ΔΕ, ελώ ν 

δίζθνο (β) ρξόλν t
β
, ηόηε:  

α. t
α 

> t
β          

β. t
α 

= t
β          

γ. t
α 

< t
β 

 

Μονάδερ 4  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
Μονάδερ 6  

 
 
                                                                                Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 
ΘΔΜΑ 1ο  
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4. Tξνρόο αθηίλαο R θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επίπεδν. Αλ π
cm 

ε 

ηαρύηεηα ηνπ ηξνρνύ ιόγσ κεηαθνξηθήο θίλεζεο, ηόηε ε ηαρύηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο ηνπ ηξνρνύ πνπ απέρνπλ από ην έδαθνο απόζηαζε ίζε κε R, έρεη κέηξν:  
α. π

cm
.  

β. 2π
cm

.  

γ. 0.  

δ. π
cm

2  

                                                                                                             Μονάδερ 5  

 

ΘΔΜΑ 2ο  

3. Yπνζέηνπκε όηη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επηβάιινπλ ηελ κεηαλάζηεπζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Γεο πξνο ηηο πνιηθέο δώλεο. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ πεξηζηξνθήο 
ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο:  
α. ζα κείλεη ζηαζεξή.  
β. ζα ειαηησζεί.  
γ. ζα απμεζεί.  

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
Μονάδερ 4  

ΘΔΜΑ 3ο  
Σν γην-γην ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη από νκνγελή ζπκπαγή 

θύιηλδξν πνπ έρεη κάδα m=0,12kg θαη αθηίλα R=1,5·10
–2

m
.
. 

Γύξσ από ηνλ θύιηλδξν έρεη ηπιηρηεί λήκα. Σε ρξνληθή 
ζηηγκή t=0 αθήλνπκε ηνλ θύιηλδξν λα πέζεη. Σν λήκα 
μεηπιίγεηαη θαη ν θύιηλδξνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από λνεηό 
νξηδόληην άμνλα x΄x, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα 
ζπκκεηξίαο ηνπ. Σν λήκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 
ηνπ θπιίλδξνπ παξακέλεη θαηαθόξπθν θαη ηελησκέλν θαη 
δελ νιηζζαίλεη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ. Σε ζηηγκή 
πνπ έρεη μεηπιηρηεί λήκα κήθνπο ℓ=20R, ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ 
είλαη π

cm
=2m/s.  

 
α. Να ππνινγίζεηε ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ σο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ. (Ο ηύπνο πνπ καο δίλεη ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ σο 
πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ, δελ ζεσξείηαη γλσζηόο).  

Μονάδερ 6  
β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ θπιίλδξνπ, 

θαζώο απηόο θαηέξρεηαη.  
Μονάδερ 7  

γ. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ είλαη 
π

cm
=2m/s, ην λήκα θόβεηαη.  
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Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ θπιίλδξνπ σο πξνο ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο ηνπ κεηά ηελ πάξνδν ρξόλνπ 0,8s από ηε ζηηγκή πνπ θόπεθε ην 
λήκα.  

Μονάδερ 6  
δ. Να θάλεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ζηξνθνξκήο 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 
πνπαληηζηνηρεί ζε ρξόλν 0,8s από ηε ζηηγκή πνπ θόπεθε ην λήκα.  

Μονάδερ 6  

Γίλεηαη g=10m/s
2 

 
 

     ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 

ΘΔΜΑ 1ο  

1.2 Άλζξσπνο βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη θνληά ζην θέληξν νξηδόληηνπ 

δίζθνπ πνπ πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα σ
1 

γύξσ από άμνλα θάζεην 

ζην θέληξν ηνπ. Αλ ν άλζξσπνο κεηαθηλεζεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ, ηόηε 
ε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα σ

2 
ζα είλαη  

α. σ
2 
= σ

1
.  

β. σ
2 
> σ

1
.  

γ. σ
2 
< σ

1
.  

δ. σ
2 
= 0.  

Μονάδερ 5 

2.2. Οκνγελήο ζθαίξα κάδαο m θαη αθηίλαο R θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζε 

νξηδόληην επίπεδν. Ζ ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ζθαίξαο είλαη π
cm

. Ζ 

ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 

κάδαο ηεο είλαη I
cm

=
5

2
mR

2 

.  

2.2.Α. Ζ νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο  είλαη  

α. . 
5

2
mu2

cm  

β. . 
10

7
 mu2

cm  

γ. .  
10

9
mu2

cm  

Μονάδερ 2  
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2.2.Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 4  

ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Μηα νκνγελήο ξάβδνο ΑΒ πνπ έρεη κήθνο ℓ = 1 m θαη κάδα Μ = 6 kg, έρεη ζην άθξν 
ηεο Β κόληκα ζηεξεσκέλν έλα ζώκα κηθξώλ δηαζηάζεσλ κε κάδα m=2Kg.  Ζ ξάβδνο 
ζηεξίδεηαη κε ην άθξν ηεο Α κέζσ άξζξσζεο θαη αξρηθά δηαηεξείηαη νξηδόληηα κε ηε 
βνήζεηα λήκαηνο, ην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν ζην κέζν ηεο ξάβδνπ θαη ην 
άιιν ζηνλ θαηαθόξπθν ηνίρν, όπσο ζην ζρήκα. Ζ δηεύζπλζε ηνπ λήκαηνο ζρεκαηίδεη 

γσλία θ = 30
ν 

κε ηελ δηεύζπλζε ηεο ξάβδνπ ζηελ νξηδόληηα ζέζε ηζνξξνπίαο.  
A. Να ππνινγίζεηε:  
Α.1. Σν κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο.  

Μονάδερ 6  
Α.2. Σε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνπ– ζώκαηνο σο πξνο άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην Α θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηνπ ζρήκαηνο.  
Μονάδερ 5  

Β. Κάπνηα ζηηγκή ην λήκα θόβεηαη θαη ε ξάβδνο καδί κε ην ζώκα πνπ είλαη 
ζηεξεσκέλν ζην άθξν ηεο, αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη ζην επίπεδν ηνπ ζρήκαηνο. 
Θεσξώληαο ηηο ηξηβέο ακειεηέεο λα ππνινγίζεηε ην κέηξν:  
Β.1. Σεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνπ-ζώκαηνο σο πξνο ηνλ 
άμνλα πεξηζηξνθήο, κόιηο θόβεηαη ην λήκα.  

Μονάδερ 7  
Β.2. Σεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζην άθξν ηεο ξάβδνπ, όηαλ απηή θηάλεη ζηελ 

θαηαθόξπθε ζέζε.  
Μονάδερ 7  

 Γίλνληαη: Γηα ηε ξάβδν ε ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 

θέληξν κάδαο θαη είλαη παξάιιεινο ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο: I
cm 

= 
12

1
 Mℓ

2   

                  Ζ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο   g=10m/s2

 
        Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2005 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 1ο  

2. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα S.I. είλαη  

α.  1kg
s

m
 

β.  1kg 
s

m
2
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γ.   1kg 2
s

m
  

δ. 1 J s  
Μονάδερ 5 

3. Ζ πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο είλαη ζηαζεξή. 
Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε ειθηηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ε Γε από ηνλ Ήιην  
α. δεκηνπξγεί ζηαζεξή ξνπή σο πξνο ηνλ άμνλά ηεο.  
β. δεκηνπξγεί κεδεληθή ξνπή σο πξνο ηνλ άμνλά ηεο.  
γ. έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο εθαπηνκέλεο ζε έλα ζεκείν ηνπ Ηζεκεξηλνύ ηεο Γεο.  
δ. έρεη ηέηνην κέηξν πνπ δελ επεξεάδεη ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο.  

Μονάδερ 5 
5.  β. ηαλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζηεξεό ζώκα είλαη κεδέλ, ηόηε 

ην ζώκα έρεη πάληνηε κεδεληθή γσληαθή επηηάρπλζε.  
ε. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο είλαη  αλεμάξηεηε από ηε ζέζε ηνπ 

άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ. 
                                                                                                                    Μονάδερ 2 

  
ΘΔΜΑ 2ο  

2.1.Έλαο απνκνλσκέλνο νκνγελήο αζηέξαο ζθαηξηθνύ ζρήκαηνο αθηίλαο R 
ζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ (ηδηνπεξηζηξνθή) κε ζπρλόηεηα f0 . O αζηέξαο 
ζπξξηθλώλεηαη ιόγσ βαξύηεηαο δηαηεξώληαο ην ζθαηξηθό ηνπ ζρήκα θαη ηελ αξρηθή 
ηνπ κάδα. ε θάπνην ζηάδην ηεο ζπξξίθλσζήο ηνπ ε λέα ζπρλόηεηα ηδηνπεξηζηξνθήο 
ηνπ ζα είλαη 
α. κεγαιύηεξε από ηελ αξρηθή ζπρλόηεηα f0 . 
β. κηθξόηεξε από ηελ αξρηθή ζπρλόηεηα f0 . 
γ. ίζε κε ηελ αξρηθή ζπρλόηεηα f0 . 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηό  ζπκπιήξσκα. 
                                                                                                             Μονάδερ 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
                                                                                                              Μονάδερ 6 

 
 

                                                                                                      Οκνγελείο 2005 
 
 

ΘΔΜΑ 2ο  

4. ε νξηδόλη ην επίπεδν ν δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο κε αθη ίλα R θπιίεηαη 

ρσξίο λα νιηζζαίλεη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ Κ είλαη π
c m

.  
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H ηαρύηεηα ηνπ ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β ηεο θαηαθόξπθεο 
δηακέηξνπ θαη απέρεη απόζηαζε R/2 από ην Κ ζα είλαη  

α) 
2

3
 ς

cm
 .  

β) 
3

2
 ς

cm 

γ) 
2

5
. ς

cm
 

Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
Μονάδερ 5  

ΘΔΜΑ 4ο  

Άθακπηε νκνγελήο ξάβδνο ΑΓ κε κήθνο ℓ θαη κάδα Μ=3kg έρεη ην άθξν ηεο Α 
αξζξσκέλν θαη ηζνξξνπεί νξηδόληηα. ην άιιν άθξν Γ αζθείηαη ζηαζεξή θαηαθόξπθε 
δύλακε F κέηξνπ 9Ν, κε θνξά πξνο ηα θάησ. Ζ ξάβδνο ΑΓ εθάπηεηαη ζην ζεκείν Β 
κε ζηεξεό πνπ απνηειείηαη από δύν νκναμνληθνύο θπιίλδξνπο κε αθηίλεο R

1
=0,1m 

θαη R
2
=0,2m, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ  απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ επαθήο Β από ην άθξν Γ ηεο ξάβδνπ είλαη 
4

1
.  To  ζηεξεό 

κπνξεί  λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο, ζαλ έλα ζώκα γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην 
άμνλα πνπ πεξλάεη από ην θέληξν ηνπ. Ο άμνλαο πεξηζηξνθήο ζπκπίπηεη κε ηνλ 
άμνλα ζπκκεηξίαο ησλ δύν θπιίλδξσλ. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζηεξενύ σο πξνο ηνλ 

άμνλα πεξηζηξνθήο είλαη Η=0,09 kgm
2

. Γύξσ από ηνλ θύιηλδξν αθηίλαο R
1 

είλαη 

ηπιηγκέλν αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα ζην  άθξν ηνπ νπνίνπ θξέκεηαη ζώκα κάδαο 
m=1kg. 

α. Να ππνινγίζεηε ηελ θαηαθόξπθε δύλακε πνπ δέρεηαη ε ξάβδνο ζην ζεκείν Β από 

ην ζηεξεό.  
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Μονάδερ 6  

β. Αλ ην ζώκα κάδαο m ηζνξξνπεί, λα βξείηε ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ζηαηηθήο 
ηξηβήο κεηαμύ ηεο ξάβδνπ θαη ηνπ ζηεξενύ.  

Μονάδερ 6  

γ. ην ζεκείν επαθήο Β κεηαμύ ξάβδνπ θαη ζηεξενύ ξίρλνπκε ειάρηζηε πνζόηεηα 

ιηπαληηθήο νπζίαο έηζη, ώζηε λα κεδεληζηεί ε ηξηβή ρσξίο λα επηθέξεη κεηαβνιή ζηε 
ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζηεξενύ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο 
κάδαο m, όηαλ ζα έρεη μεηπιηρζεί λήκα κήθνπο 0,5m. Να ζεσξείζεηε όηη ην λήκα 
μεηπιίγεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζηνλ εζσηεξηθό θύιηλδξν.  

Μονάδερ 6  
δ. Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγσγήο έξγνπ ζην ζηεξεό ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

έρεη μεηπιηρζεί λήκα κήθνπο 0,5m.   Γίλεηαη g=10m/s
2

.  
Μονάδερ 7  

 
                                                                     Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 2006 
ΘΔΜΑ 2ο  

2.2 Έλαο θύιηλδξνο πνπ είλαη αξρηθά αθίλεηνο θαη κπνξεί λα πεξηζηξαθεί γύξσ από 

ην ζηαζεξό άμνλά ηνπ δέρεηαη ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο ξνπήο.  

2.2Α. Σε ζηξνθνξκή ηνπ θπιίλδξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν απεηθνλίδεη ην ζρήκα  

 

 

 

 

α. Η.  

β. ΗΗ.  

γ. ΗΗΗ.  

Μονάδερ 3  

2.2Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6 

ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Οκνγελήο ξάβδνο κήθνπο ℓ=2 m θαη κάδαο Μ=3 kg, είλαη 
αλαξηεκέλε από νξηδόληην άμνλα Α, γύξσ από ηνλ νπνίν 
κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ζε θαηαθόξπθν επίπεδν. ηνλ ίδην 
άμνλα Α είλαη δεκέλν αβαξέο λήκα κε ην ίδην κήθνο ℓ, ζην 
άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν ζθαηξίδην κάδαο 
m=0,5 kg. Αξρηθά ην λήκα είλαη ηελησκέλν ζην ίδην 
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θαηαθόξπθν επίπεδν θαη ην ζθαηξίδην βξίζθεηαη ζε ύςνο h=0,8 m πάλσ από ην 
θαηώηεξν ζεκείν ηεο ξάβδνπ. 
ηε ζπλέρεηα ην ζθαηξίδην αθήλεηαη ειεύζεξν θαη πξνζθξνύεη ζην άθξν ηεο ξάβδνπ. 
Μεηά ηελ θξνύζε ην ζθαηξίδην αθηλεηνπνηείηαη. Οη ηξηβέο ζεσξνύληαη ακειεηέεο.  

Να βξείηε:  

A. Σελ ηαρύηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ ιίγν πξηλ ηελ θξνύζε.  

Μονάδερ 3  

Β. Σε γσληαθή ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  
Μονάδερ 6  

 

Γ. Σε γξακκηθή ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο Κ ηεο ξάβδνπ ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδερ 4  

Γ. Σν πνζό ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκηθή θαηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδερ 6  

Δ. Σε κέγηζηε αλύςσζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ξάβδνπ.  

Μονάδερ 6  
Γίλνληαη: Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από 

ην θέληξν κάδαο ηεο: I
cm 

=
12

1
 Mℓ

2              

Γίλεηαη g=10m/s
2

.
 

                                                 Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2006 
 
 
4. Σηον παρακάηφ πίνακα, ζηη Στήλη Ι, αναθέρονηαι διάθορα θσζικά μεγέθη, ενώ 

ζηη Στήλη ΙΙ αναθέρονηαι μονάδες μέηρηζης ηφν μεγεθών ζηο S.I.  
 Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηοσς αριθμούς ηης Στήλης Ι και ακριβώς δίπλα ζε κάθε 
αριθμό ένα γράμμα από ηη Στήλη ΙΙ, ώζηε να δημιοσργείηαι ζφζηή ανηιζηοίτιζη. (ένα 
δεδομένο ηης Στήλης ΙΙ περιζζεύει). 

ηήλη Ι  ηήλη ΙΙ  

1. Ρνπή αδξάλεηαο  α. rad/s  

2. ηξνθνξκή  β. N.m  

3. Γσληαθή ηαρύηεηα  γ. kg.m
2

 

4. Ρνπή δύλακεο  δ. m/s
2

 

5. Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ  ε. V/m  

                                                                      ζη. kg.m
2

/s  

 
Μονάδερ 5 

5.   γ. Δάλ ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή ζε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ είλαη κεδέλ ε 

νιηθή ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

 Μονάδερ 1  

ΘΔΜΑ 2ο  
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2.2. Μηα ιεπηή θαη νκνγελήο ξάβδνο ΑΒ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη είηε γύξσ από ηνλ 

άμνλα x είηε γύξσ από ηνλ άμνλα y. Οη άμνλεο απηνί είλαη θάζεηνη ζηε ξάβδν θαη 
βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ κέζνπ Ο ηεο ξάβδνπ. 

 

Αλ α, β είλαη ε απόζηαζε θάζε άμνλα από ηα άθξα ηεο ξάβδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα, θαη ηζρύεη α > β ν ιόγνο ησλ ξνπώλ αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ Η
x
, Η

y 
σο πξνο ηνπο 

άμνλεο x, y αληίζηνηρα είλαη  

α.    
y

x

I

I
=1     β.  

y

x

I

I
>1     γ.   

y

x

I

I
<1 .  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζρέζε.  

                                                                                                                     Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 6  

ΘΔΜΑ 3ο  

Οκνγελήο δίζθνο κάδαο m = 40 kg θαη αθηίλαο R = 20 cm ζηξέθεηαη κε γσληαθή 

ζπρλόηεηα σ = 5 rad/s γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ 

θαη είλαη θάζεηνο ζ’ απηόλ.  

Να ππνινγίζεηε:  
α. Σελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δίζθνπ ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ.  

Μονάδερ 6  

β. Σν κέηξν ηεο αξρηθήο ζηξνθνξκήο ηνπ δίζθνπ.  
Μονάδερ 6  

γ. Σε κέζε ηζρύ ηεο ξνπήο (ζε απόιπηε ηηκή) πνπ ζα αθηλεηνπνηήζεη ην δίζθν ζε 
ρξόλν 5 s.  

Μονάδερ 6  

δ. Σν κέηξν ηεο ζηαζεξήο ξνπήο πνπ αθηλεηνπνηεί ην δίζθν ζε ρξόλν 5 s.  

Μονάδερ 7  

Οκνγελείο  2006 

 
Θέμα  10 

5. 
δ. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζώκαηνο ζηαζεξήο κάδαο έρεη  πάληα ηελ ίδηα ηηκή 
                                                                                                                     Μονάδερ 1 
ΘΔΜΑ 4ο 

Οκνγελήο ξάβδνο κήθνπο L=0,3 m θαη κάδαο Μ=1,2 
kg κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από 
νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην άθξν ηεο Α. 
Αξρηθά ηελ θξαηνύκε ζε νξηδόληηα ζέζε θαη ζηε 
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ζπλέρεηα ηελ αθήλνπκε ειεύζεξε. Θεσξνύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 
α. Να βξείηε ηε γσληαθή επηηάρπλζε ηεο ξάβδνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηε 
ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε. 
                                                                                                                     Μονάδερ 5 
β. Να βξείηε ηε ζηξνθνξκή ηεο ξάβδνπ όηαλ θζάζεη ζε θαηαθόξπθε ζέζε. 
                                                                                                                     Μονάδερ 5 
Σε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο θζάλεη ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε ην θάησ άθξν ηεο ξάβδνπ 
ζπγθξνύεηαη αθαξηαία κε αθίλεην ζώκα  ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη κάδα 
m=0,4 kg. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο θπθιηθνύ ηόμνπ αθηίλαο L, 
ελώ ε ξάβδνο ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ηελ ίδηα θνξά. Γίλεηαη όηη ε γσληαθή ηαρύηεηα 

ηεο ξάβδνπ  ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε είλαη  
5


, όπνπ σ ε γσληαθή ηαρύηεηά ηεο 

ακέζσο πξηλ ηελ θξνύζε. 
γ. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο  ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 
Μονάδερ 7 
δ. Να βξείηε ην πνζνζηό ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ  κεηαηξάπεθε ζε ζεξκηθή 

ελέξγεηα θαηά ηελ θξνύζε. 
Μονάδερ 8 

Γίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο ηνλ  άμνλα Α 

 I =
3

1
 ML

2

 θαη  g=10 m/s2. 

                                                                 Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2007 
 
Θέμα  10 

5.  δ. ηαλ ν θνξέαο ηεο δύλακεο, ε νπνία αζθείηαη ζε έλα ειεύζεξν ζηεξεό ζώκα 
δελ δηέξρεηαη από ην  θέληξν κάδαο ηνπ, ηόηε ην ζώκα εθηειεί κόλν  κεηαθνξηθή 
θίλεζε. 

                                                                    Μονάδερ 1  

Θέμα  20 

2.3  Ζ ζπλνιηθή ξνπή ησλ δύν  αληίξξνπσλ δπλάκεσλ 

F1 θαη F2  ηνπ ζρήκαηνο, πνπ έρνπλ ίδην  κέηξν, είλαη 
α. κεγαιύηεξε σο πξνο ην ζεκείν Κ. 
β. κεγαιύηεξε σο πξνο ην ζεκείν Μ. 
γ. αλεμάξηεηε ηνπ ζεκείνπ σο πξνο ην νπνίν  

ππνινγίδεηαη. 
                                                              Μονάδερ 3 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                               Μονάδερ 6 

 
 
ΘΔΜΑ 40  
ην γηνγηό ηνπ ζρήκαηνο πνπ έρεη κάδα Μ=6kg θαη αθηίλα R=0,1m, έρεη 
ηπιηρηεί πνιιέο θνξέο γύξσ ηνπ ιεπηό αβαξέο λήκα. Με ζηαζεξό ην 
έλα άθξν ηνπ λήκαηνο αθήλνπκε ην γηνγηό λα θαηεβαίλεη. ηαλ απηό 

έρεη θαηέβεη θαηά h = 
3

5
 m απνθηά κεηαθνξηθή ηαρύηεηα πcm=5m/s. 

Να βξείηε: 
A. Σε κεηαθνξηθή επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ 
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ζώκαηνο. 
                                                                                                                 Μονάδερ 6 
Β. Σε γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ ηάζε ηνπ 

λήκαηνο. 
                                                                                                                 Μονάδερ 6 
Γ. Σν ιόγν ηεο ζηξνθηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πξνο ηε κεηαθνξηθή θηλεηηθή ελέξγεηα 
ηνπ ζώκαηνο, ρσξίο λα ζεσξήζεηε γλσζηό ηνλ ηύπν ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηνπ γηνγηό. 
                                                                                                                    Μονάδερ 7 
Γ. Σε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη πώο κεηαβάιιεηαη ε ζηξνθηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην  ρξόλν. 
                                                                                                                     Μονάδερ 6 

Γίλνληαη: g = 10 m/s2. 
 
                                                Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2007 
 
Θέμα 10 

4. Ζ ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο είλαη αβαξήο θαη νη 

κάδεο m απέρνπλ εμίζνπ από ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο.  

Αλ ε απόζηαζε ησλ καδώλ από ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο ππνδηπιαζηαζηεί, ε ξνπή 
αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο:  
α. ηεηξαπιαζηάδεηαη.  

β. δηπιαζηάδεηαη.  

γ. ππνδηπιαζηάδεηαη.  

δ. ππνηεηξαπιαζηάδεηαη.                                                                    Μονάδερ 5 

5. α. Σα δηαλύζκαηα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο έρνπλ 

πάληα ηελ ίδηα θαηεύζπλζε.  

Μονάδερ 1 

 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 30  

Ζ ξάβδνο ΟΑ ηνπ ζρήκαηνο κε κήθνο L = 1m 
θαη κάδα Μ = 6 kg είλαη νξηδόληηα θαη 
πεξηζηξέθεηαη ππό ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο 
δύλακεο F πνπ έρεη ζηαζεξό κέηξν θαη είλαη 
δηαξθώο θάζεηε ζηε ξάβδν, ζην άθξν ηεο Α. Ζ 
πεξηζηξνθή γίλεηαη γύξσ από ζηαζεξό 
θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην Ο. 

 Αξρηθά ε ξάβδνο είλαη αθίλεηε. Οη ηξηβέο 
ζεσξνύληαη ακειεηέεο. Να ππνινγηζηνύλ:  

α. Ζ ηηκή ηεο δύλακεο F, αλ γλσξίδνπκε όηη ην έξγν πνπ έρεη πξνζθέξεη ε δύλακε 
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ζηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεξηζηξνθήο είλαη 30π J.  
Μονάδερ 6  

β. Ζ γσληαθή επηηάρπλζε ηεο ξάβδνπ.  

Μονάδερ 7  
γ. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε δύλακε κεηαθέξεη ελέξγεηα ζηε ξάβδν ζην ηέινο ηεο 

πξώηεο πεξηζηξνθήο.  
Μονάδερ 12  

 

Γίλνληαη: . 30 =9,7 

Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο 

ηεο θαη είλαη θάζεηνο ζηε ξάβδν   Icm=
2

1
LM2 

 
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2007 

 
Θέμα 1ο 

2. Ζ ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο έρεη κήθνο L θαη κπνξεί λα  ζηξέθεηαη γύξσ από άμνλα 

πνπ δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο Ο θαη είλαη θάζεηνο ζε απηή. Ζ ξνπή ηεο δύλακεο F 
σο πξνο ην ζεκείν Ο έρεη κέηξν 
 
 
 
 
 
 

α. 0 .    β.  F
2

L
   γ.  F 

2

L
ζπλθ      δ.  F 

2

L
εκθ 

                                                                                                                  Μονάδερ 5 
 
5. 
γ. Αλ ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή πνπ αζθείηαη ζε έλα  ζύζηεκα ζσκάησλ είλαη ίζε 

κε κεδέλ, ε νιηθή  ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο  κεηαβάιιεηαη. 
                                                                                                                Μονάδερ 1 

 
 
ΘΔΜΑ 4ο  
Έλαο νκνγελήο θαη ζπκπαγήο θύιηλδξνο 
κάδαο Μ = 2 kg θαη αθηίλαο R = 0,2 m 
αθήλεηαη λα θπιήζεη θαηά κήθνο ελόο 
πιάγηνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο θ, κε 
εκθ = 0,6, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα:  

Ο θύιηλδξνο θπιίεηαη ρσξίο λα 
νιηζζαίλεη.  

Να ππνινγίζεηε:  

α. ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ θαζώο απηόο θπιίεηαη.  

Μονάδερ 7  
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β. ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζηνλ θύιηλδξν από ην 

πιάγην επίπεδν.  
Μονάδερ 6  

γ. ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ θπιίλδξνπ θαηά ηνλ άμνλά ηνπ, όηαλ ε θαηαθόξπθε 
κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ από ην ζεκείν πνπ απηόο αθέζεθε 
ειεύζεξνο είλαη h

1 
= 4,8 m.  

Μονάδερ 6  
δ. ηo πιήζνο ησλ πεξηζηξνθώλ πνπ εθηειεί ν θύιηλδξνο από ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη 
ειεύζεξνο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην θέληξν κάδαο ηνπ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα 
θαηά h

2 
= 2,4π m.  

Μονάδερ 6  

Γίλoληαη: Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ σο πξνο ηνλ άμνλά ηνπ Η=(1/2)MR2 θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2 

.  
                                                                                                           Οκνγελείο  2007 
 
 
Θέμα 1ο 

5. β. H ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ δελ εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπ άμνλα 
      πεξηζηξνθήο ηνπ.  
                                                                                                            Μονάδερ 1 
ε.    Ζ Γε έρεη ζηξνθνξκή ιόγσ ηεο θίλεζήο ηεο γύξσ από ηνλ Ήιην. 
                                                                                                   Μονάδερ 1 
 
ΘΔΜΑ 30  

Οκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο κήθνπο L=4m θαη κάδαο M=2kg ηζνξξνπεί νξηδόληηα. 
Σν άθξν Α ηεο ξάβδνπ ζπλδέεηαη κε άξζξσζε ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. ε ζεκείν Κ ηεο 
ξάβδνπ έρεη πξνζδεζεί ην έλα άθξν θαηαθόξπθνπ αβαξνύο λήκαηνο ζηαζεξνύ 
κήθνπο, κε ην επάλσ άθξν ηνπ ζπλδεδεκέλν ζηελ νξνθή, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 ην ζεκείν Γ ηζνξξνπεί νκνγελήο ζθαίξα κάδαο m=2,5kg θαη αθηίλαο r=0,2m.  

Γίλνληαη  AK=
4

L
,    AΓ=

4

3L
.  

α. Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζηε ξάβδν.  

Μονάδερ 6  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t=0 αζθείηαη ζην 
θέληξν κάδαο ηεο ζθαίξαο κε θαηάιιειν 
ηξόπν, ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ 
F=7N, κε θνξά πξνο ην άθξν Β. Ζ 
ζθαίξα θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη.  

β. Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο 

επηηάρπλζεο  ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο 
ζθαίξαο θαηά ηελ θίλεζή ηεο.  

Μονάδερ 6  

γ. Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ζθαίξαο όηαλ 

θζάζεη ζην άθξν Β.  
Μονάδερ 6 
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δ. Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ζθαίξαο όηαλ θζάζεη ζην άθξν Β.  

Γίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο κάδαο m σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηεο  

I=
5

2
mr2    θαη g=10 m/s

2

.  

Μονάδερ 7  

                                                                     Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2008 
 
ΘΔΜΑ 1ο 
 
1. ηε ζηξνθηθή θίλεζε ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ έξγσλ ησλ ξνπώλ ησλ 

δπλάκεσλ, πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα είλαη 
α. ίζν κε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο. 
β. ίζν κε ηε κεηαβνιή ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ζώκαηνο. γ. πάληα ζεηηθό. 
δ. αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα. 
                                                                                                                    Μονάδερ 5 
 
5. β. H ξνπή αδξάλεηαο εθθξάδεη ζηε κεηαθνξηθή θίλεζε  ό,ηη εθθξάδεη ε κάδα ζηε 
ζηξνθηθή θίλεζε. 
                                                                                                                   Μονάδερ 1 
ΘΔΜΑ 2ο 
 
2. ε έλα αθίλεην ξνιόη πνπ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ν ιόγνο ηεο 
ζηξνθνξκήο ηνπ ιεπηνδείθηε (L1) πξνο ηελ ζηξνθνξκή ηνπ σξνδείθηε (L2), σο πξνο 
ηνλ θνηλό άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπο, είλαη  L1/L2=ι, όπνπ ι  ζεηηθή ζηαζεξά. 
Ο ιόγνο ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπο  Κ1/Κ2  αληίζηνηρα  είλαη 
α. 6ι. β. 12ι. γ. 24ι . 
Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή  απάληεζε. 
                                                                                                                    Μονάδερ 3 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                                                                                     Μονάδερ 5 
 
                                   ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2008 
 
 
ΘΔΜΑ 1ο  
 

1.5 γ. ηαλ κηα ρνξεύηξηα θαιιηηερληθνύ παηηλάδ, πνπ πεξηζηξέθεηαη, ζέιεη λα 

πεξηζηξαθεί γξεγνξόηεξα ζπκπηύζζεη ηα ρέξηα ηεο.  

                                                                                                         Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
ο 

 

2.1 Έλαο θύβνο θαη κία ζθαίξα ίδηαο κάδαο αθήλνληαη λα θηλεζνύλ από ην ίδην ύςνο 

δύν δηαθνξεηηθώλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ. Ο θύβνο νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο ζην έλα θαη 
ε ζθαίξα θπιίεηαη ρσξίο νιίζζεζε ζην άιιν. Γηα ηηο ηαρύηεηεο ηνπ θύβνπ θαη ηνπ 
θέληξνπ κάδαο ηεο ζθαίξαο ζηε βάζε ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ ηζρύεη όηη  
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α. κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ θύβνπ.  

β. κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο.  

γ. νη ηαρύηεηεο είλαη ίζεο.  

Μονάδερ 3  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

 

2.2 Ζ νκνγελήο ξάβδνο AB ηνπ ζρήκαηνο 
κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο 
γύξσ από ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο (μ) ηνπ 
ζρήκαηνο. Οη δύν ζθαίξεο 

1
, 

2 
κάδαο m 

θαζεκηά κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη θαηά 
κήθνο ηεο ξάβδνπ. Ζ ξάβδνο μεθηλά λα 
πεξηζηξέθεηαη  

α. πην εύθνια ζηε ζέζε 1.  
β. πην εύθνια ζηε ζέζε 2.  
γ. ην ίδην εύθνια θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο.  

Μονάδερ 3  
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  
 

                                                                      Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2008 

 

ΘΔΜΑ 1
ο

 

5. γ. Ζ ξνπή αδξάλεηαο είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο θαη έρεη κνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. 

ην 1 kg⋅m.  

Μονάδερ 1 
 

 

ΘΔΜΑ 4
 ο

 

Ζ νκνγελήο ηξνραιία ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα M = 6 kg θαη αθηίλα R = 0,3 m. Σα 
ζώκαηα 

1 
θαη 

2 
έρνπλ αληίζηνηρα κάδεο m

1 
= 5 kg θαη m

2 
= 2 kg. H ηξνραιία θαη ηα 

ζώκαηα 
1 

, 
2 

είλαη αξρηθά αθίλεηα θαη ηα θέληξα κάδαο ησλ 
1 

, 
2 

βξίζθνληαη ζην 

ίδην νξηδόληην επίπεδν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην ζύζηεκα αθήλεηαη ειεύζεξν λα 
θηλεζεί.  
Να ππνινγίζεηε:  

α. ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία ζα θηλεζνύλ ηα ζώκαηα 
1 
θαη 

2
.  

Μονάδερ 6  

β. ην κέηξν ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ηεο ηξνραιίαο.  
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Μονάδερ 6 
γ. ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ηξνραιίαο, σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t
1 
= 2 s.  

Μονάδερ 6  
δ. ηε ρξνληθή ζηηγκή t

2 
θαηά ηελ νπνία ε θαηαθόξπθε απόζηαζε ησλ θέληξσλ κάδαο 

ησλ 
1
,  

2 
ζα είλαη h = 3 m.  

Μονάδερ 7  

Γίνoνηαι: Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο  

Η=
2

1
MR2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s

2 

.  

ημείωζη: Ζ ηξηβή αλάκεζα ζηελ ηξνραιία θαη ζην λήκα είλαη αξθεηά κεγάιε, ώζηε 
λα κελ παξαηεξείηαη νιίζζεζε.  
Να ζεσξήζεηε όηη ηα ζώκαηα 

1 
θαη 

2 
δελ θηάλνπλ ζην έδαθνο νύηε ζπγθξνύνληαη 

κε ηελ ηξνραιία.  
 

                                                                Οκνγελείο  2008 
ΘΔΜΑ   2o  
1. Ο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο θπιίεηαη ρσξίο λα 

νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επίπεδν. Ζ ηαρύηεηα   ηνπ 
θέληξνπ Ο είλαη  u0. Σν ζεκείν Α βξίζθεηαη ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ θαη ΑΟ  είλαη νξηδόληην. 
Ζ ηαρύηεηα ηνπ ζεκείνπ Α έρεη κέηξν 
α. πA= 2π0           β. πA = 2 π0                 γ. πA  = π0  
                                                             
                                                          Μονάδερ 3 

 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
                                                                                                                  Μονάδερ 5 
 
ΘΔΜΑ   4o  
ηεξεό Π κάδαο Μ = 10 kg απνηειείηαη από δύν θνιιεκέλνπο νκναμνληθνύο 
θπιίλδξνπο  κε αθηίλεο R θαη 2R, όπνπ R = 0,2 m όπσο ζην ζρήκα. Ζ ξνπή 
αδξάλεηαο ηνπ ζηεξενύ Π  σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ είλαη I = MR2 . Σν 
ζηεξεό Π πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην άμνλα Ο΄Ο, πνπ 
ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλά ηνπ. Σν ζώκα   κάδαο m = 20 kg θξέκεηαη από ην ειεύζεξν 
άθξν αβαξνύο λήκαηνο πνπ είλαη ηπιηγκέλν  ζηνλ θύιηλδξν αθηίλαο R. Γύξσ από ην 
ηκήκα ηνπ ζηεξενύ Π κε αθηίλα 2R είλαη  ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο λήκα, ζην ειεύζεξν 
άθξν Α ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F. 
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α. Nα βξείηε ην κέηξν ηεο αξρηθήο δύλακεο F0 πνπ αζθείηαη ζην ειεύζεξν άθξν Α ηνπ 
λήκαηνο, ώζηε ην ζύζηεκα πνπ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα λα παξακέλεη αθίλεην. 
                                                                                                                     Μονάδερ 3 
Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 πνπ ην ζύζηεκα ηνπ ζρήκαηνο είλαη αθίλεην, απμάλνπκε ηε 
δύλακε  αθαξηαία έηζη ώζηε λα γίλεη F = 115 N. 
β. Να βξείηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο . 
                                                                                                                    Μονάδερ 5 
Γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα  έρεη αλέιζεη θαηά h = 2 m, λα βξείηε: 
γ. Σν κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ζηεξενύ Π σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ 
                                                                                                                    Μονάδερ 6 

δ. Σε κεηαηόπηζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 
                                                                                                                    Μονάδερ 6 

ε. Σν πνζνζηό ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F πνπ κεηαηξάπεθε ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 
ζηεξενύ Π θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο  θαηά h. 
                                                                                                                   Μονάδερ 5 
Γίλεηαη g = 10 m/s2. 
To ζπλνιηθό κήθνο θάζε λήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξό. 
 
                                                                Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2009 
 
 
ΘΔΜΑ 1o  
 
5. α. Ζ ξνπή αδξάλεηαο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο. 
                                                                                                                    Μονάδερ 1 
γ. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ζην ζύζηεκα SI είλαη 

ην 1 kg m
2

/s
2

.  
                                                                                                                     Μονάδερ 1 
 
ΘΔΜΑ 2o  

3. Υνξεύηξηα ζηξέθεηαη, ρσξίο ηξηβέο, έρνληαο αλνηρηά ηα δπν ηεο ρέξηα κε ζηαζεξή 
γσληαθή ηαρύηεηα κέηξνπ σ. Ζ ρνξεύηξηα ζπκπηύζζνληαο ηα ρέξηα ηεο απμάλεη ην 
κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο, ζε 5/2σ. Ο ιόγνο ηεο αξρηθήο πξνο 
ηελ ηειηθή ξνπή αδξάλεηαο ηεο ρνξεύηξηαο, σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο, 
είλαη:  

α. 1      β. 5/2    γ. 2/5 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
Μονάδερ 6  

 
ΘΔΜΑ 4 o  
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ηελ επηθάλεηα ελόο νκνγελνύο θπιίλδξνπ κάδαο Μ=40kg θαη αθηίλαο R=0,2 m, 
έρνπκε ηπιίμεη ιεπηό ζρνηλί ακειεηέαο κάδαο, ην 
ειεύζεξν άθξν ηνπ νπνίνπ έιθεηαη κε ζηαζεξή 
δύλακε F παξάιιειε πξνο ηελ επηθάλεηα 

θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεσο 30
ν

, όπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Σν ζρνηλί μεηπιίγεηαη ρσξίο νιίζζεζε, 
πεξηζηξέθνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ θύιηλδξν. Ο 
θύιηλδξνο θπιίεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ρσξίο νιίζζεζε.  

α. Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο δύλακεο F, ώζηε ν 

θύιηλδξνο λα 

αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.  

Μονάδερ 5  

Αλ αξρηθά ν θύιηλδξνο είλαη αθίλεηνο κε ην θέληξν κάδαο ηνπ ζηε ζέζε Α θαη ζην 
ειεύζεξν άθξν ηνπ ζρνηληνύ αζθεζεί ζηαζεξή δύλακε F = 130N, όπσο ζην ζρήκα:  

β. Να ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ.  

Μονάδερ 6  

γ. Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ θπιίλδξνπ σο πξνο 

ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ όηαλ ην θέληξν κάδαο ηνπ πεξλάεη από ηε 

ζέζε Γ ηνπ ζρήκαηνο, ε νπνία βξίζθεηαη h = 1m ςειόηεξα από ηε 

ζέζε Α.  

Μονάδερ 7  

δ. Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο F θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Γ θαη λα  

δείμεηε όηη απηό ηζνύηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ 

θπιίλδξνπ θαηά ηε κεηαθίλεζε απηή.  

 

Γίλνληαη: επηηάρπλζε βαξύηεηαο g=10m/s
2

, ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ σο πξνο 
ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ  

 Η=
2

1
MR2 ,     εκ30

ν 

=
2

1
.  

Μονάδερ 7  
  

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2009 

 
ΘΔΜΑ 10 

1.4 ηεξεό ζώκα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα, κε γσληαθή ηαρύηεηα σ. 

Αλ δηπιαζηαζηεί ε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα  
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α. κέλεη ε ίδηα.  

β. δηπιαζηάδεηαη.  

γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη.  

δ. νθηαπιαζηάδεηαη.  

Μονάδερ 5 

1.5   ε. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.  

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 20 

2.2 ηε ζέζε Α νξηδόληηνπ δίζθνπ βξίζθεηαη έλα παηδί θαη ην 
ζύζηεκα παηδί – δίζθνο πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο, κε 
γσληαθή ηαρύηεηα σ, γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ 
δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ δίζθνπ Ο.  

Αλ ην παηδί κεηαθηλεζεί από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β ηνπ 

Γίζθνπ  (ζρήκα), ηόηε ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ δίζθνπ  

α. ζα απμεζεί.  

β. ζα παξακείλεη ε ίδηα.  

γ. ζα κεησζεί.  

                                  Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6 

ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Οκνγελήο θαη ζπκπαγήο θύιηλδξνο κάδαο 
m=5 kg θαη αθηίλαο R= 0,2m αθήλεηαη 
από ηελ εξεκία (ζέζε Α) λα θπιήζεη θαηά 
κήθνο πιάγηνπ επηπέδνπ, όπσο θαίλεηαη 
ζην ζρήκα. Ο θύιηλδξνο θπιίεηαη ρσξίο 
λα νιηζζαίλεη. Σε ζηηγκή πνπ ην θέληξν 
κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ έρεη θαηαθόξπθε 
κεηαηόπηζε h (ζέζε Γ), ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ είλαη πcm=8m/s.  
Να ππνινγίζεηε:  

α. Σε γσληαθή ηαρύηεηα σ ηνπ θπιίλδξνπ ζηε ζέζε Γ.  

Μονάδερ 6  

β. Σε ζηξνθνξκή ηνπ θπιίλδξνπ ζηε ζέζε Γ.  
Μονάδερ 6  

γ. Σελ θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε h.  

Μονάδερ 6  

δ. Σνλ ιόγν ηεο κεηαθνξηθήο πξνο ηελ πεξηζηξνθηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θπιίλδξνπ 

ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ.  
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Μονάδερ 7  

Γίλεηαη: g = 10 m/s
2

.  
Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ είλαη   

I=
2

1
  mR2 .  

 
                                                                                  Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2009 
 

ΘΔΜΑ 1
 ο 

 

   

1. Γηα λα ηζνξξνπεί έλα ζηεξεό ζώκα, αξθεί  

α. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνύλ πάλσ ηνπ λα είλαη ίζε κε κεδέλ.  

β. ε ζπληζηακέλε ησλ ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνύλ πάλσ ηνπ λα είλαη ίζε κε 
κεδέλ.  

γ. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ θαη ε ζπληζηακέλε ησλ ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ πνπ 
ελεξγνύλ πάλσ ηνπ λα είλαη ίζε κε κεδέλ.  

δ. ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ λα είλαη ίζν κε κεδέλ.  

                                                                                                        Μονάδερ 5  

5. β. Ζ ζηξνθνξκή είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο.  

                                                                               Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
 ο

 

2.3. Ζ νξηδόληηα ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο είλαη 

αβαξήο, ε ζεκεηαθή κάδα m
1 

είλαη ηεηξαπιάζηα 

από ηε ζεκεηαθή κάδα m
2
, θαη ην κήθνο d

2 
είλαη 

δηπιάζην από ην κήθνο d
1
. Σν ζύζηεκα 

πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ηνλ 
θαηαθόξπθν άμνλα z΄z.  

Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο κάδαο m
1 

σο πξνο ηνλ 

άμνλα z΄z είλαη  

α. κεγαιύηεξε από β. κηθξόηεξε από γ. ίζε κε ηε ξνπή αδξάλεηαο ηεο κάδαο m
2 

σο 

πξνο ηνλ ίδην άμνλα.  
Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

Μονάδερ 3  
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 5  

 
                                                                                                   Οκνγελείο  2009 

 

Α5.  
ε. Ζ ξνπή δεύγνπο δπλάκεσλ είλαη ίδηα σο πξνο  νπνηνδήπνηε ζεκείν. 
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                                                                                              Μονάδερ 1 
ΘΔΜΑ Γ 
Θέινπκε λα κεηξήζνπκε πεηξακαηηθά ηελ άγλσζηε ξνπή αδξάλεηαο δίζθνπ κάδαο 
m=2 kg θαη αθηίλαο r=1 m. Γηα ην ζθνπό απηό αθήλνπκε ηνλ δίζθν λα θπιίζεη ρσξίο 
νιίζζεζε ζε θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο θ=300 μεθηλώληαο από ηελ εξεκία. 
Γηαπηζηώλνπκε όηη ν δίζθνο δηαλύεη ηελ απόζηαζε x=2 m ζε ρξόλν t=1 s. 
Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε ξνπή αδξάλεηάο ηνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 

θέληξν κάδαο ηνπ θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηνπ. 
                                                                                                                   Μονάδερ 7 
Γ2. Από ηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ αθήλνληαη λα θπιίζνπλ ηαπηόρξνλα 
δίζθνο θαη δαθηύιηνο ίδηαο κάδαο Μ θαη ίδηαο αθηίλαο R. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ 

είλαη Η1= 
2

1
MR2  θαη ηνπ δαθηπιίνπ Η2= MR2 σο πξνο ηνπο άμνλεο πνπ δηέξρνληαη από 

ηα θέληξα κάδαο ηνπο θαη είλαη θάζεηνη ζηα επίπεδά ηνπο. Να ππνινγίζεηε πνην από 
ηα ζώκαηα θηλείηαη κε ηε  κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. 
                                                                                                                   Μονάδερ 4 

πλδένπκε κε θαηάιιειν ηξόπν ηα θέληξα κάδαο ησλ δύν ζηεξεώλ, όπσο θαίλεηαη 
θαη ζην ζρήκα, κε ξάβδν ακειεηέαο κάδαο, ε νπνία δελ εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή 
ηνπο θαη δελ αζθεί ηξηβέο. Σν ζύζηεκα θπιίεηαη ζην θεθιηκέλν επίπεδν ρσξίο λα 
νιηζζαίλεη. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν 
ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ K1/K2 όπνπ 
K1 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δίζθνπ θαη 
Κ2 ε  θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δαθηπιίνπ. 
                                                                                                                   Μονάδερ 6 
Γ4. Αλ ε κάδα θάζε ζηεξενύ είλαη Μ=1,4 kg, λα ππνινγίζεηε  ηηο δπλάκεηο πνπ αζθεί 
ε ξάβδνο ζε θάζε ζώκα. Μεηαθέξεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη ζρεδηάζηε ηηο 
πην πάλσ δπλάκεηο. 
Να μην σπηζιμοποιήζεηε ηο σαπηί μιλιμεηπέ πος βπίζκεηαι ζηο ηέλορ ηος 
ηεηπαδίος. 

Γίλεηαη: g=10 m/s2, εκ300=
2

1
 

                                                                                              Μονάδες 8 

 

 
 Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2010 
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Α2. Σν κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο L ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ 

από άμνλα κε γσληαθή ηαρύηεηα σ θαη ξνπή αδξάλεηαο Η, σο πξνο ηνλ ίδην άμνλα 
πεξηζηξνθήο, είλαη 

α. Η2σ    β. Ησ     γ. Ησ2          δ.   

                                                                                                                  Μονάδερ 5 

ΘΕΜΑ Γ 
Κπθιηθή ζηεθάλε αθηίλαο R=0,2m θαη κάδαο m=1Kg 
θπιίεηαη  ρσξίο λα νιηζζαίλεη, όπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα. Ζ ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο Κ είλαη 
πcm=10m/s. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζηεθάλεο σο πξνο 
άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηεο θαη είλαη 
θάζεηνο πξνο ην επίπεδό ηεο είλαη Ηcm= Mr2.  Ο είναι ηο 
καηώηαηο και A ηο ανώηαηο ζημείο ηης ζηεθάνης. Η  
εσθεία ΚΒ είναι παράλληλη ζηο δάπεδο. 
Να ππνινγίζεηε: 
Γ1. ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ζηα ζεκεία Ο, Α θαη Β ηεο  

ζηεθάλεο. 
                                                                                                                 Μονάδες 9 
Γ2. ηε γσληαθή ηαρύηεηα ηεο ζηεθάλεο. 
                                                                                                                  Μονάδες 4 
Γ3. ηε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζηεθάλεο σο πξνο ην ζεκείν Ο. 
                                                                                                                  Μονάδες 5 
Γ4. ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζηεθάλεο. 
                                                                                                                   Μονάδες 7 
 
 
                                                                                  Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2010 

 

Α2. ηαλ έλα ζώκα εθηειεί νκαιή ζηξνθηθή θίλεζε, ηόηε ε γσληαθή ηνπ  

α. ηαρύηεηα απμάλεηαη.  

β. ηαρύηεηα κέλεη ζηαζεξή.  

γ. επηηάρπλζε απμάλεηαη.  

δ. επηηάρπλζε κεηώλεηαη.  

                                                                                                                   Μονάδερ 5 

 
ΘΔΜΑ Γ  
Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m=1kg, αθηίλαο r=0,02m θαη ξνπήο αδξάλεηαο σο πξνο 
άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηεο Icm=2/5mr2,  αθήλεηαη από ην ζεκείν Α 
πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h=9m πάλσ από ην νξηδόληην επίπεδν, όπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα.  
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Ζ ζθαίξα θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη. ηαλ ε ζθαίξα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β ηνπ 
νδεγνύ, ην νπνίν απέρεη απόζηαζε R=2m από ην νξηδόληην επίπεδν, λα 
ππνινγίζεηε:  
Γ1. ηε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β 
θαη είλαη παξάιιεινο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο.  
                                                                                                                     Μονάδερ 6  
Γ2. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ζθαίξαο.  
                                                                                                                     Μονάδερ 6  
Γ3. ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ζθαίξαο σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο.  
                                                                                                                     Μονάδερ 6  
Γ4. ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα θζάζεη ην θέληξν κάδαο ηεο ζθαίξαο, από ην 

ζεκείν Β.  
Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 
Ζ αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.  
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο: g = 10m/s2

 

 
Μονάδερ 7  

 
                                                                                                             Οκνγελείο  2010 

 
 Α5.  
 δ. Ζ ξνπή αδξάλεηαο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.                                                                                                                                                            

                                                                                                          Μονάδερ 1 
 

ΘΔΜΑ Γ  

Αβαξήο ξάβδνο κήθνπο 3d (d=1m) κπνξεί λα ζηξέθεηαη γύξσ από νξηδόληην άμνλα, 
πνπ είλαη θάζεηνο ζε απηήλ θαη δηέξρεηαη από ην Ο. ην άθξν Α πνπ βξίζθεηαη ζε 
απόζηαζε 2d από ην Ο ππάξρεη ζεκεηαθή κάδα mA=1kg θαη ζην ζεκείν Γ, πνπ 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε d από ην Ο έρνπκε επίζεο ζεκεηαθή κάδα mΓ=6 kg. ην άιιν 

άθξν ηεο ξάβδνπ, ζην ζεκείν Β, είλαη αλαξηεκέλε ηξνραιία κάδαο Μ=4 kg από ηελ 
νπνία θξέκνληαη νη κάδεο m1=2 kg, m2=m3=1 kg. Ζ ηξνραιία κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη 
γύξσ από άμνλα Ο΄.  
Γ1. Απνδείμηε όηη ην ζύζηεκα ηζνξξνπεί κε ηε ξάβδν ζηελ νξηδόληηα ζέζε.  

Μονάδερ 4  
Κόβνπκε ην Ο΄Β, πνπ ζπλδέεη ηελ ηξνραιία κε ηε ξάβδν ζην ζεκείν Β.  
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Γ2. Βξείηε ηε γσληαθή επηηάρπλζε ηεο ξάβδνπ, όηαλ απηή ζρεκαηίδεη γσλία 300

 

κε 
ηελ θαηαθόξπθν.  

Μονάδερ 7  
ηαλ ε ζεκεηαθή κάδα mΑ

 
θηάλεη ζην θαηώηαην ζεκείν, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε 

αθίλεηε ζεκεηαθή κάδα m4=5 kg.  

Γ3. Βξείηε ηε γξακκηθή ηαρύηεηα ηνπ ζεκείνπ Α ακέζσο κεηά ηε θξνύζε.  

Μονάδερ 6  

ηελ αξρηθή δηάηαμε, όηαλ ε ηξνραιία κε ηα ζώκαηα είλαη δεκέλε ζην Β, θόβνπκε ην 

λήκα πνπ ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο ηα ζώκαηα m2
 
θαη m3

 
θαη αληηθαζηζηνύκε ηελ mΑ

 
κε 

κάδα m.  

Γ4. Πόζε πξέπεη λα είλαη ε κάδα m, ώζηε ε ξάβδνο λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο 
θαηά ηε δηάξθεηα πεξηζηξνθήο ηεο ηξνραιίαο;  

Μονάδερ 8  

Σα λήκαηα είλαη αβαξή, ηξηβέο ζηνπο άμνλεο δελ ππάξρνπλ θαη ην λήκα δελ νιηζζαίλεη 
ζηε ηξνραιία.  

Γίλεηαη: g=10 m/s2, εκ300=1/2, ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο άμνλα πνπ 
δηέξρεηαη από ην θέληξν ηεο Η=MR2/2.  
 

 Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2011 

Α5.  
       δ. Ζ ξνπή αδξάλεηαο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.                                                                                                                                                            

                                                                                                          Μονάδερ 1 
ΘΔΜΑ Γ  



 36 

Ζ ηξνραιία ηνπ ζρήκαηνο είλαη νκνγελήο κε κάδα m=4 kg θαη αθηίλα R=0,5m. Σα 
ζώκαηα 1

 
θαη 2

 
έρνπλ κάδεο m1=2 kg θαη m2=1 kg αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη αξρηθά 

αθίλεηα ζην ίδην ύςνο. Κάπνηα ζηηγκή (t0=0) αθήλνληαη ειεύζεξα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να βξείηε:  
Γ1. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα ζώκαηα 

1 
θαη 

2
.  

Μονάδερ 7  
Γ2. Σα κέηξα ησλ ηάζεσλ ησλ λεκάησλ.  

Μονάδερ 4  
Γ3. Σν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηα ηεο ηξνραιίαο ηε ζηηγκή t=2 s.  

Μονάδερ 6  
Γ4. Σελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ζηηγκή πνπ ην θάζε ζώκα έρεη 

κεηαηνπηζηεί θαηά h=3 m.  
Μονάδερ 8  

Γίλεηαη: g=10 m/s2. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο άμνλα πνπ 
δηέξρεηαη από ην θέληξν ηεο είλαη  Η=MR2/2. Σα λήκαηα δελ νιηζζαίλνπλ ζηελ 

ηξνραιία.  
 
 
                                                  Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2011 
 

 

Α4. Ζ ιεπηή νκνγελήο ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο έρεη ξνπή αδξάλεηαο Η
1
, Η

2
, Η

3
, Η

4 
σο πξνο 

ηνπο παξάιιεινπο άμνλεο ε
1
, ε

2
, ε

3
, ε

4 
αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

 

 

 

Ζ κηθξόηεξε ξνπή αδξάλεηαο είλαη ε  

α. Η
1
.   β. Η

2
.   γ. Η

3
.   δ. Η

4
.  

Μονάδερ 5  

Α5.  

 δ. Δάλ ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή ζε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ είλαη κεδέλ, ε 
νιηθή ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη ζπλερώο. 

Μονάδερ 1  
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 Β3. Σξνραιία κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από αθιόλεην νξηδόληην 

άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν κάδαο ηεο. Γύξσ από ηελ ηξνραιία είλαη 
ηπιηγκέλν αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηαλ ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ λήκαηνο αζθνύκε θαηαθόξπθε δύλακε κε θνξά 
πξνο ηα θάησ κέηξνπ F, ε ηξνραιία απνθηά γσληαθή επηηάρπλζε κέηξνπ α

γσλ,1 

ελώ, όηαλ θξεκάκε ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ λήκαηνο ζώκα βάξνπο w = F ε 
ηξνραιία απνθηά γσληαθή επηηάρπλζε α

γσλ,2
. Ηζρύεη:  

α.      α
γσλ,1 

= α
γσλ,2

,            β. α
γσλ,1 

> α
γσλ,2

,        γ. α
γσλ,1 

< α
γσλ,2

.  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 7)  
Μονάδερ 9 

 

   ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2011 

 

 

Α4. Ζ ιεπηή νκνγελήο ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο έρεη ξνπή αδξάλεηαο Η
1
, Η

2
, Η

3
, Η

4 
σο πξνο 

ηνπο παξάιιεινπο άμνλεο ε
1
, ε

2
, ε

3
, ε

4 
αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

 

 

 

Ζ κηθξόηεξε ξνπή αδξάλεηαο είλαη ε  

α. Η
1
.   β. Η

2
.   γ. Η

3
.   δ. Η

4
.  

Μονάδερ 5 

Α5.  

 δ. Δάλ ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή ζε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ είλαη κεδέλ, ε 
νιηθή ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη ζπλερώο. 

Μονάδερ 1  
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Β3. Σξνραιία κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από αθιόλεην νξηδόληην 

άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν κάδαο ηεο. Γύξσ από ηελ ηξνραιία είλαη 
ηπιηγκέλν αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηαλ ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ λήκαηνο αζθνύκε θαηαθόξπθε δύλακε κε θνξά 
πξνο ηα θάησ κέηξνπ F, ε ηξνραιία απνθηά γσληαθή επηηάρπλζε κέηξνπ α

γσλ,1 

ελώ, όηαλ θξεκάκε ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ λήκαηνο ζώκα βάξνπο w = F ε 
ηξνραιία απνθηά γσληαθή επηηάρπλζε α

γσλ,2
. Ηζρύεη:  

α.      α
γσλ,1 

= α
γσλ,2

,            β. α
γσλ,1 

> α
γσλ,2

,        γ. α
γσλ,1 

< α
γσλ,2

.  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 7)  
Μονάδερ 9 

 
ΘΔΜΑ Γ  

Οξηδόληηνο νκνγελήο δίζθνο κε κάδα Μ=2 Kg θαη αθηίλα R=0,5m κπνξεί λα ζηξέθεηαη 
ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ζηαζεξό θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 
ηνπ.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Ο δίζθνο αξρηθά είλαη αθίλεηνο. Κάπνηα ζηηγκή t0=0, αζθείηαη ζε ζεκείν ηεο 
πεξηθέξεηαο ηνπ δίζθνπ δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ F =10 N, ζπλερώο εθαπηόκελε ζε 
απηόλ.   

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F από ηε ζηηγκή t
0 

= 0 έσο ηε ζηηγκή πνπ ε 

γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ δίζθνπ έρεη γίλεη σ = 8 rad/s.  

Μονάδερ 6
.
 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε γσλία πνπ έρεη δηαγξάςεη ν δίζθνο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 
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                                                                                                                     Μονάδερ 6 
Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηεο δύλακεο F ηελ ίδηα ζηηγκή.  

Μονάδερ 6  

Σε ζηηγκή πνπ ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ δίζθνπ είλαη σ = 8 rad/s, ε δύλακε F 
θαηαξγείηαη θαη ν δίζθνο ζπλερίδεη λα ζηξέθεηαη κε ηελ ηαρύηεηα απηή. Από θάπνην 
ύςνο αθήλεηαη λα πέζεη έλα θνκκάηη ιάζπεο κάδαο m=1 Kg ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ, 
πνπ θνιιάεη ζηνλ δίζθν ζε ζεκείν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. 
Γ4. Να ππνινγίζεηε ηε λέα γσληαθή ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ην ζύζηεκα δίζθνο – 

ιάζπε.  
Μονάδερ 7  

Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ είλαη Η = Η=MR2/2.  

 
 
                     ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 2011 

Α5. 

β. ια ηα ζεκεία ελόο ζώκαηνο πνπ εθηεινύλ κεηαθνξηθή θίλεζε έρνπλ ηελ 
ίδηα ηαρύηεηα. 

ε. Αλ ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή ξνπή ζ’ έλα ζύζηεκα ζσκάησλ είλαη κεδέλ, ηόηε ε 
νιηθή ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή.  

 Μονάδερ 2 

ΘΔΜΑ Γ  

Οκνγελήο δίζθνο κάδαο m=4kg θαη αθηίλαο R=0,1m είλαη αθίλεηνο πάλσ ζε 
πιάγην επίπεδν γσλίαο θιίζεο θ=300

 

κε ηνλ άμνλά ηνπ νξηδόληην. Γύξσ από ην 
δίζθν είλαη ηπιηγκέλν ιεπηό, αβαξέο θαη κε ειαζηηθό λήκα. ηελ ειεύζεξε άθξε 
ηνπ λήκαηνο αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F1

 
κε δηεύζπλζε παξάιιειε πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηνπ πιάγηνπ επηπέδνπ θαη κε θνξά πξνο ηα πάλσ, όπσο θαίλεηαη 
ζην ζρήκα. 

 

                    

 

 

 

                                                                                          

 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ δέρεηαη ν δίζθνο από ην 
πιάγην επίπεδν.  
                                                                                                                    Μονάδερ 6  
Αληηθαζηζηνύκε ηε δύλακε F1 

 
κε δύλακε F2

 
ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηελ F1

 
θαη κέηξνπ 

F2=7N, κε απνηέιεζκα ν δίζθνο λα αξρίζεη λα θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη πξνο ηα 
θάησ. Σν λήκα ηπιίγεηαη γύξσ από ην δίζθν ρσξίο λα νιηζζαίλεη.  
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ, θαζώο θαη ηε λέα 
ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο.  
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Γ3. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηεο F2
 
ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t
1 

θαηά ηελ νπνία ν δίζθνο έρεη απνθηήζεη γσληαθή ηαρύηεηα κέηξνπ 

σ1=10 rad/s.  
Μονάδερ 5  

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θέληξν κάδαο ηνπ δίζθνπ από ηε 

ζηηγκή πνπ άξρηζε λα θηλείηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  
Μονάδερ 7  

Γίλνληαη: εκ300=1/2, ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10 m/s2
 

θαη ε ξνπή αδξάλεηαο 

ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ I=
2

1
MR2. 

                                                                                                                     Μονάδερ 7 

 

                                                                                                             Ομογενείρ 2011 

 

 

 

 


