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Σςη οάβδξ ςξσ ρυήμαςξπ αρκξύμςαι ςοειπ ξμξεπίπεδεπ δσμάμειπ ίρξσ μέςοξσ. Η οάβδξπ 

μπξοεί μα ρςοέτεςαι γύοχ από ρςαθεοό άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ ρημείξ Ο και είμαι κάθεςξπ 

ρςξ επίπεδξ ςχμ δσμάμεχμ. 

 

 

Η καςάςανη ςχμ δσμάμεχμ, καςά ςη ρειοά με ςημ ξπξία ςξ μέςοξ ςηπ οξπήπ ςξσπ χπ ποξπ ςξμ 

άνξμα πεοιρςοξτήπ ασνάμεςαι, είμαι: 

α) , , .                       β) , , .                 γ) , , . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

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 
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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.

Μια ξμξγεμήπ λεπςή οάβδξπ μάζαπ  και μήκξσπ  πεοιρςοέτεςαι γύοχ από 

ρςαθεοό άνξμα πξσ είμαι κάθεςξπ ρ' ασςή και διέουεςαι από ςξ έμα άκοξ ςηπ. Η οξπή αδοάμειαπ 

ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ είμαι . Η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ 

ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ και είμαι παοάλληλξπ ρςξμ ποξηγξύμεμξ 

άνξμα είμαι: 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Ο ξμξγεμήπ ςοξυόπ ςξσ ρυήμαςξπ ρσγκοαςείςαι ακίμηςξπ πάμχ ρςξ πλάγιξ επίπεδξ. 

Κάπξια ρςιγμή ατήμεςαι ελεύθεοξπ και αουίζει μα εκςελεί ρύμθεςη κίμηρη. Η επιςάυσμρη λόγχ 

μεςατξοάπ  και η επιςάυσμρη λόγχ πεοιρςοξτήπ  ςξσ ςοξυξύ έυξσμ αμαλξγία 

μέςοχμ , όπξσ  η ακςίμα ςξσ ςοξυξύ. 

 

 
 

Η κίμηρη ςξσ ςοξυξύ γίμεςαι ρε πλάγιξ επίπεδξ ςξ ξπξίξ είμαι 

α) λείξ.             β) ςοαυύ.                   γ) αουικά λείξ και ρςη ρσμέυεια ςοαυύ 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ 
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Τξ ρύρςημα ςξσ 

ρυήμαςξπ απξςελείςαι από μια 

αβαοή οάβδξ ΑΒ 

μήκξσπ  και δύξ 

πξλύ μικοά ρταιοίδια με 

μάζεπ  και . 

Τξ ρύρςημα πεοιρςοέτεςαι 

γύοχ από ρςαθεοό άνξμα πξσ 

έυει ποξραομξρςεί ρςξ μέρξ Μ 

ςηπ οάβδξσ ΑΒ, όπχπ ρςξ 

ρυήμα. 

 

 

Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρυήμαςξπ είμαι . Αμ 

ξ άνξμαπ πεοιρςοξτήπ μεςακιμηθεί παοάλληλα ρςξμ εασςό ςξσ ρςξ μέρξ ςηπ απόρςαρηπ ΜΒ, η 

οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

α) θα ασνηθεί.                        β) θα μειχθεί.               γ) δε θα μεςαβληθεί. 

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. 

 

Αταιοξύμε από ςξ δίρκξ έμα κσκλικό ςμήμα ακςίμαπ  όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα (β). Η 

οξπή αδοάμειαπ ςξσ δακςσλίξσ πξσ ρυημαςίρςηκε είμαι: 
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α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Σε έμα ρταιοικό κέλστξπ μάζαπ , όλεπ ξι ρςξιυειώδειπ μάζεπ πξσ ςξ απξςελξύμ 

βοίρκξμςαι ρςημ ίδια απόρςαρη  από ςξ κέμςοξ ςξσ. Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρταιοικξύ 

κελύτξσπ χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςξσ είμαι 

 

α) , όπξσ  έμαπ αοιθμόπ για ςξμ ξπξίξ ιρυύει . 

 

β)  , όπξσ  έμαπ αοιθμόπ για ςξμ ξπξίξ ιρυύει . 

 

γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Σςξ ρυήμα ταίμεςαι μια διπλή ςοξυαλία, η ξπξία μπξοεί μα 

ρςοέτεςαι γύοχ από ακλόμηςξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ 

μάζαπ ςηπ και δύξ μικοά ρώμαςα Σ1 και Σ2, ςα ξπξία αμαοςώμςαι 

από ςη διπλή ςοξυαλία. Για μα ιρξοοξπεί ςξ ρύρςημα ποέπει 

α) ςξ Σ1 μα είμαι βαούςεοξ από ςξ Σ2. 

β) ςξ Σ2 μα είμαι βαούςεοξ από ςξ Σ1. 

γ) ςξ Σ1 μα έυει ίρξ βάοξπ με ςξ Σ2. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Σε έμα ελεύθεοξ ρςεοεό αρκείςαι έμα ζεύγξπ δσμάμεχμ  και , από ςιπ ξπξίεπ η 

δύμαμη  αρκείςαι ρςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ ρςεοεξύ. Τξ 

ρςεοεό ιρξοοξπεί. Αμ καςαογηθεί η δύμαμη , ςξ ρςεοεό 

θα εκςελέρει: 

α) μεςατξοική κίμηρη. 

β) ρςοξτική κίμηρη. 

γ) ρύμθεςη κίμηρη. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
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Η ςεςοάγχμη πλάκα ΑΒΓΔ πλεσοάπ  ςξσ ρυήμαςξπ μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι γύοχ 

από ακλόμηςξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςηπ Κ και είμαι κάθεςξπ ρε ασςή. Σςημ πλάκα 

αρκξύμςαι ξι δσμάμειπ  και  με μέςοα . 

Η δύμαμη πξσ ποέπει μα αρκηθεί ρςξ ρςεοεό για μα ιρξοοξπεί είμαι: 

α) η δύμαμη , μέςοξσ . 

β) η δύμαμη , μέςοξσ . 

γ) η δύμαμη , μέςοξσ . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Ο δίρκξπ ςξσ ρυήμαςξπ πεοιρςοέτεςαι υχοίπ ςοιβέπ 

γύοχ από καςακόοστξ ακλόμηςξ άνξμα πξσ πεομά από ςξ 

κέμςοξ ςξσ. Από μικοό ύφξπ ατήμξσμε έμα κξμμάςι 

πλαρςελίμηπ μα πέρει και μα κξλλήρει πάμχ ρςξ δίρκξ. Τξ 

ρσρρχμάςχμα δίρκξσ – πλαρςελίμηπ πξσ ποξκύπςει 

πεοιρςοέτεςαι ρε ρυέρη με ςξ δίρκξ 

α) πιξ αογά.              β) με ςημ ίδια γχμιακή ςαυύςηςα.                        

γ) πιξ γοήγξοα. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

. Τα παοακάςχ ρυήμαςα δείυμξσμ ςη ρςοξτξομή ςηπ Γηπ, λόγχ ςηπ πεοιρςοξτήπ ςηπ 

γύοχ από ςξμ εασςό ςηπ (spin) ρε δύξ θέρειπ, ρςξ πεοιήλιξ (μικοόςεοη απόρςαρη από ςξμ Ήλιξ) 

και ρςξ ατήλιξ (μεγαλύςεοη απόρςαρη από ςξμ Ήλιξ) ςηπ ςοξυιάπ ςηπ γύοχ από ςξμ Ήλιξ. 

 

Τξ ρυήμα ρςξ ξπξίξ έυει ρυεδιαρςεί ρχρςά η ρςοξτξομή είμαι: 

 

α) ςξ ρυήμα α.                       β) ςξ ρυήμα β.                γ) ςξ ρυήμα γ. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
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.  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 

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. 

Έμαπ ςοξυόπ κσλίεςαι καςά μήκξπ πλάγιξσ επιπέδξσ. Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ςοξυξύ χπ 

ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ δίμεςαι από ςξμ ςύπξ: . Ο λόγξπ ςηπ κιμηςικήπ 

εμέογειαπ λόγχ μεςατξοικήπ κίμηρηπ ποξπ ςημ κιμηςική εμέογεια λόγχ ρςοξτικήπ κίμηρηπ ςξσ 

ςοξυξύ, , ιρξύςαι με 

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: 

 

 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 8 

α) μεγαλύςεοη ρςξμ ςοξυό α.          β) μεγαλύςεοη ρςξμ ςοξυό β.       γ) ίρη ρςξσπ δύξ ςοξυξύπ. 

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 ρταιοίδιξ Σ ςξσ ρυήμαςξπ διαγοάτει κσκλική 

ςοξυιά με ρςαθεοή γχμιακή ςαυύςηςα ακςίμαπ R. Τξ ρκξιμί ρςξ 

ξπξίξ είμαι δεμέμξ ςξ ρταιοίδιξ πεομάει από καςακόοστξ 

ρχλήμα ΚΛ. 

Αρκώμςαπ καςάλληλη δύμαμη ρςξ ελεύθεοξ άκοξ Α ςξσ 

ρκξιμιξύ μειώμξσμε ςημ ακςίμα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρταιοιδίξσ 

ρςη μιρή ςηπ αουικήπ. Τξ ρταιοίδιξ θα πεοιρςοέτεςαι: 

 

α) πιξ γοήγξοα.               β) πιξ αογά.                     γ) ςξ ίδιξ 

γοήγξοα με ποιμ. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Σώμα αουίζει μα πεοιρςοέτεςαι ςη υοξμική ρςιγμή , σπό ςημ επίδοαρη ρςαθεοήπ 

οξπήπ. Τη υοξμική ρςιγμή  η κιμηςική ςξσ εμέογεια, λόγχ πεοιρςοξτήπ, είμαι .Τη 

υοξμική ρςιγμή  η κιμηςική ςξσ εμέογεια, λόγχ πεοιρςοξτήπ, θα είμαι: 

α) η ίδια.                                       β) ςοιπλάρια.                 γ) εμμιαπλάρια. 

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 

Ο ξμξγεμήπ και ιρξπαυήπ δίρκξπ ςξσ ρυήμαςξπ έυει ακςίμα  και 

μάζα , είμαι ξοιζόμςιξπ και μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι, υχοίπ ςοιβέπ, γύοχ από 
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καςακόοστξ ακλόμηςξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςξσ. Ο δίρκξπ είμαι αουικά ακίμηςξπ 

και ρςημ πεοιτέοειά ςξσ είμαι ςσλιγμέμξ αβαοέπ, μη εκςαςό ρυξιμί μήκξσπ . Τη 

υοξμική ρςιγμή αρκξύμε ρςημ ελεύθεοη άκοη ςξσ ρυξιμιξύ ρςαθεοή, ξοιζόμςια 

δύμαμη  και ξ δίρκξπ νεκιμά μα πεοιρςοέτεςαι. Τξ ρυξιμί δεμ ξλιρθαίμει ρςημ 

πεοιτέοεια ςξσ δίρκξσ. 

 

 

Να σπξλξγίρεςε: 

α) ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ  ςξσ δίρκξσ. 

β) ςη υοξμική ρςιγμή  πξσ νεςσλίγεςαι όλξ ςξ ρυξιμί. 

γ) ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ  ςξσ δίρκξσ ςη ρςιγμή καςά ςημ ξπξία έυει νεςσλιυθεί όλξ 

ςξ ρυξιμί. 

δ) ςξ έογξ ςηπ δύμαμηπ ρςη διάοκεια ςξσ δεύςεοξσ δεσςεοξλέπςξσ ςηπ κίμηρηπ. 

Δίμεςαι η οξπή αδοάμειαπ ςξσ δίρκξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ: . 

. 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 ςξσ παοαπάμχ ρσρςήμαςξπ. 

γ) Τξ ύφξπ  καςά ςξ ξπξίξ έυει καςέλθει ςξ ρώμα Σ από ςη υοξμική ρςιγμή  μέυοι ςη 

υοξμική ρςιγμή . 

δ) Τξμ αοιθμό ςχμ πεοιρςοξτώμ  ςηπ οάβδξσ ρςξ ίδιξ υοξμικό διάρςημα. 

Δίμξμςαι: Η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ 

, . 

.  Μια λεπςή ξμξγεμήπ οάβδξπ μήκξσπ  και μάζαπ  μπξοεί μα 

πεοιρςοέτεςαι ρε καςακόοστξ επίπεδξ γύοχ από ακλόμηςξ ξοιζόμςιξ άνξμα, πξσ πεομά από ςξ 

άκοξ ςηπ Ο, όπχπ ρςξ ρυήμα. Η οάβδξπ ιρξοοξπεί ακίμηςη ρςη θέρη ΟΑ. Έμα μικοό ρταιοίδιξ 
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μάζαπ  ατήμεςαι μα κιμηθεί εμςόπ ςεςαοςξκσκλίξσ πξσ έυει κέμςοξ ςξσ ςξ ρημείξ Ο 

και ρσμαμςά ςη οάβδξ ρςξ ρημείξ Α, έυξμςαπ ςαυύςηςα μέςοξσ . Τξ ρταιοίδιξ 

ρσγκοξύεςαι με ςη οάβδξ και ποξρκξλλάςαι ρςξ άκοξ ςηπ Α δημιξσογώμςαπ ςξ ρύρςημα οάβδξπ 

– ρταιοίδιξ ςξ ξπξίξ έυει οξπή αδοάμειαπ πξσ δίμεςαι από ςη ρυέρη . Τξ ρύρςημα 

οάβδξπ – ρταιοίδιξ νεκιμά μα πεοιρςοέτεςαι γύοχ από ςξ άκοξ Ο ςηπ οάβδξσ και ρςιγμιαία 

ρςαμαςά ρςη θέρη ΟΒ, έυξμςαπ ρςοατεί καςά γχμία . 

 

 
 

Να βοείςε: 

α) Τη οξπή αδοάμειαπ  ςηπ οάβδξσ, χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ πξσ πεομά από ςξ άκοξ 

Ο. 

β) Τξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ  ςξσ ρσρςήμαςξπ οάβδξπ – ρταιοίδιξ αμέρχπ μεςά ςημ 

κοξύρη. 

γ) Τη μείχρη ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ λόγχ ςηπ κοξύρηπ. 

δ) Τξ μέςοξ ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ οάβδξπ – 

ρταιοίδιξ  όςαμ βοίρκεςαι ρςη θέρη ΟΒ. 

Δίμξμςαι:  ,  

. Έμαπ ξοιζόμςιξπ δίρκξπ μπξοεί μα ρςοέτεςαι ρςξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ γύοχ από ακλόμηςξ 

καςακόοστξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςξσ. Αουικά ξ δίρκξπ είμαι ακίμηςξπ. Τη 
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υοξμική ρςιγμή  αρκείςαι ρςξ δίρκξ ρςαθεοή οξπή, με απξςέλερμα ξ δίρκξπ μα 

απξκςήρει γχμιακή επιςάυσμρη μέςοξσ . Να βοείςε: 

α) ςξ μέςοξ ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ  ρε υοξμικό διάρςημα . 

β) ςη οξπή αδοάμειαπ  ςξσ δίρκξσ, αμ ρςξ ίδιξ υοξμικό διάρςημα  η μεςαβξλή ςξσ 

μέςοξσ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ δίρκξσ είμαι . 

γ) Τη ρςιγμιαία ιρυύ  ςηπ οξπήπ πξσ ρςοέτει ςξ δίρκξ, ςη υοξμική ρςιγμή . 

δ) Τξμ αοιθμό ςχμ ρςοξτώμ  πξσ έυει εκςελέρει ξ δίρκξπ από ςη υοξμική 

ρςιγμή  μέυοι ςη υοξμική ρςιγμή . 

 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 , με ρημεία εταομξγήπ και 

καςεσθύμρειπ όπχπ ρςξ ρυήμα. Να σπξλξγίρεςε: 
 

 

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. 

Οι ςοξυξί εμόπ πξδηλάςξσ έυξσμ ακςίμα  και μάζα  ξ καθέμαπ. 

Τξ πξδήλαςξ κιμείςαι ρςημ καςεύθσμρη από ςξ μόςξ ποξπ ςξ βξοοά με ςαυύςηςα  Ο 

πξδηλάςηπ τοεμάοει ξμαλά και ςξ ρύρςημα ρςαμαςά μεςά από . Σε όλη ςη διάοκεια ςηπ 

επιβοαδσμόμεμηπ κίμηρηπ ξι ςοξυξί κσλίξμςαι. Για ςξμ κάθε ςοξυό: 

α) μα σπξλξγίρεςε ςη οξπή αδοάμειάπ ςξσ, αμ θεχοήρεςε όςι όλη η μάζα ςξσ είμαι 

ρσγκεμςοχμέμη ρςημ πεοιτέοεια. 

β) μα βοείςε πώπ μεςαβάλλεςαι η γχμιακή ςαυύςηςά ςξσ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. 
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γ) μα γοάφεςε ςη ρυέρη πξσ ρσμδέει ςξ μέςοξ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ 

και μα ςη ρυεδιάρεςε. 

δ) μα σπξλξγίρεςε ςη οξπή πξσ ςξμ επιβοάδσμε και μα ρυεδιάρεςε ςξ διάμσρμά ςηπ, καθώπ και 

ςξ διάμσρμα ςηπ αουικήπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ. 

Η ξμξγεμήπ οάβδξπ ΑΒ ςξσ ρυήμαςξπ μάζαπ  και μήκξσπ , 

μπξοεί μα ρςοέτεςαι γύοχ από ξοιζόμςιξ ρςαθεοό άνξμα κάθεςξ ρςη οάβδξ, πξσ διέουεςαι από 

ςξ ρημείξ ςηπ Ο. 

Η απόρςαρη ΑΟ είμαι ίρη 

με . Η οξπή αδοάμειαπ ςηπ 

οάβδξσ χπ ποξπ άνξμα πξσ 

διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ 

ςηπ M και είμαι κάθεςξπ ρ' 

ασςή είμαι . 

H οάβδξπ διαςηοείςαι ρςημ ξοιζόμςια θέρη με ςη βξήθεια καςακόοστξσ μήμαςξπ πξσ είμαι 

δεμέμξ ρςξ άκοξ Β. Κόβξσμε ςξ μήμα.              Να βοείςε: 

α) ςημ ςάρη ςξσ μήμαςξπ ποιμ ασςό κξπεί. 

β) ςη οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ. 

γ) ςη γχμιακή επιςάυσμρη ςηπ οάβδξσ αμέρχπ μόλιπ κξπεί ςξ μήμα.\ 

δ) ςη γχμιακή ςαυύςηςα ςηπ οάβδξσ όςαμ ασςή διέουεςαι από ςημ καςακόοστη θέρη. 

Δίμεςαι η επιςάυσμρη βαούςηςαπ . 

 

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. 
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2) Να σπξλξγίρεςε ςημ ιρυύ ςξσ κιμηςήοα. 

 

 

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. 

 

 

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 . 

 

 

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  με ςξ 
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ξοιζόμςιξ δάπεδξ. Να βοείςε: 

α) ςξ μέςοξ ςηπ ςάρηπ  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  και η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ 

άνξμα πξσ διέουεςαι απξ ςξ κέμςοξ μάζαπ είμαι 

 

 

Λεπςή ξμξγεμήπ και ιρξπαυήπ οάβδξπ ΒΑ με μήκξπ  και 

μάζα  ιρξοοξπεί ρε ξοιζόμςια θέρη, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Σςξ ρημείξ ςηπ Ο 

σπάουει ακλόμηςη ξοιζόμςια άοθοχρη γύοχ από ςημ ξπξία η οάβδξπ μπξοεί μα πεοιρςοέτεςαι 

ρςξ καςακόοστξ επίπεδξ υχοίπ ςοιβέπ, εμώ ρςξ ρημείξ Γ σπάουει ρςεοεχμέμξ αμεληςέχμ 

διαρςάρεχμ ρταιοίδιξ μάζαπ . Η απόρςαρη (ΓΟ) είμαι ίρη με , εμώ η απόρςαρη 

(ΟΜ) είμαι ίρη με , όπξσ Μ είμαι ςξ μέρξ ςηπ οάβδξσ ΒΑ. 
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α) Να σπξλξγίρεςε ςη μάζα . 

β) Δμώ ςξ ρύρςημα βοίρκεςαι ρε ιρξοοξπία ποξρκξλλάμε ρςξ ρημείξ Μ ρημειακή 

μάζα  με ρσμέπεια η οάβδξπ σπό ςημ επίδοαρη ςηπ βαούςηςαπ μα πεοιρςοατεί 

υχοίπ ςοιβέπ γύοχ από ςξ ρημείξ Ο. 

Να σπξλξγίρεςε: 

β1) Τη οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ πξσ διέουεςαι από ςξ 

ρημείξ Ο. 

β2) Τη γχμιακή επιςάυσμρη ςξσ ρσρςήμαςξπ οάβδξσ-μαζώμ ρςημ ξοιζόμςια θέρη αμέρχπ μεςά 

ςημ ποξρκόλληρη ςηπ μάζαπ . 

β3) Τη ρςοξτξομή ρσρςήμαςξπ οάβδξσ-μαζώμ ρςημ καςακόοστη θέρη. 

 

Δίμξμςαι: η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ 

ςηπ ,  

. Ο ςοξυόπ ςξσ ρυήμαςξπ έυει ακςίμα  και ρςοέτεςαι γύοχ από ξοιζόμςιξ 

ρςαθεοό άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςξσ με ρςοξτξομή μέςοξσ . Η 

οάβδξπ ΑΟΒ ςξσ ρυήμαςξπ έυει μήκξπ , είμαι αβαοήπ και μπξοεί μα ρςοέτεςαι γύοχ 

από ξοιζόμςιξ ρςαθεοό άνξμα πξσ πεομά από ςξ ρημείξ Ο και είμαι παοάλληλξπ ρςξμ άνξμα 

πεοιρςοξτήπ ςξσ ςοξυξύ. Τη υοξμική ρςιγμή  αρκείςαι ρςξ άκοξ Β ςηπ οάβδξσ καςακόοστη 

δύμαμη μέςοξσ  με απξςέλερμα η οάβδξπ μα ετάπςεςαι ρςξμ ςοξυό ρςξ άκοξ ςηπ Α. 

Η οάβδξπ ιρξοοξπεί ξοιζόμςια, εμώ ξ ςοξυόπ, λόγχ ςοιβώμ ρςξ ρημείξ επατήπ με ςη οάβδξ, 

επιβοαδύμεςαι και ςελικά ρςαμαςά. Η ςοιβή ξλίρθηρηπ πξσ αρκεί η οάβδξπ ρςξμ ςοξυό, όρξ ασςόπ 

πεοιρςοέτεςαι, έυει μέςοξ . 
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Να βοείςε: 

α) Τημ απόρςαρη (ΑΟ). 

β) Τξ μέςοξ ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ςοξυξύ, , καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ρςοξτικήπ ςξσ κίμηρηπ. 

γ) Τξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ςοξυξύ, , ςη ρςιγμή πξσ ςξ μέςοξ ςηπ 

γχμιακήπ ςξσ ςαυύςηςαπ είμαι ςξ μιρό από ςξ αουικό. 

δ) Τη υοξμική ρςιγμή  καςά ςημ ξπξία ξ ςοξυόπ ακιμηςξπξιείςαι καθώπ και ςη μέρη 

ιρυύ  ςηπ οξπήπ πξσ ςξμ ακιμηςξπξίηρε (ρε απόλσςη ςιμή). 

 

Δίμξμςαι: Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ςοξυξύ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ  και ξ 

ρσμςελερςήπ ςοιβήπ ξλίρθηρηπ μεςανύ ςοξυξύ και ςηπ οάβδξσ . 

 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 Σ1. 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  ςξ καθέμα. 
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α) Να βοεθεί ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ  πξσ αρκεί ςξ ελαςήοιξ ρςξ ρώμα Σ2, όςαμ ςξ ρύρςημα 

ιρξοοξπεί. 

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. 

β3) Τξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςηπ ςοξυαλίαπ  ςη υοξμική 

ρςιγμή  όπχπ ασςή καθξοίζεςαι ρςξ ποξηγξύμεμξ εοώςημα. 

 

Δίμεςαι: . 

Μια ρσμπαγήπ ξμξγεμήπ ρταίοα μάζαπ  και ακςίμαπ  , ατήμεςαι από 

ςξ ρημείξ Α εμόπ πλάγιξσ επιπέδξσ πξσ ρυημαςίζει γχμία  με ςξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ. Τξ ρημείξ 

Α βοίρκεςαι ρε ύφξπ  από ςξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ. Η ρταίοα καθώπ καςέουεςαι 

κσλιόμεμη διέουεςαι από ςα ρημεία Β και Γ πξσ απέυξσμ από ςξ ρημείξ Α καςακόοστη 

απόρςαρη και  αμςίρςξιυα, με . Μόλιπ η ρταίοα τςάρει ρςη βάρη ςξσ 

πλάγιξσ επιπέδξσ, μπαίμει ρε κσκλική ρςετάμη ακςίμαπ . Η ρταίοα κσλιόμεμη 

εμςόπ ςηπ κσκλικήπ ρςετάμηπ εκςελεί αμακύκλχρη. 

 

 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 19 

α) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ ςξσ κέμςοξσ μάζαπ,  , ςηπ ρταίοαπ καςά ςημ κίμηρή 

ςηπ ρςξ πλάγιξ επίπεδξ. 

β) Να βοείςε ςξ λόγξ ςχμ μέςοχμ  ςχμ ρςοξτξομώμ ςηπ ρταίοαπ ρςιπ θέρειπ Β και Γ. 

γ) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ κέμςοξσ μάζαπ ςηπ ρταίοαπ  ρςξ αμώςεοξ ρημείξ 

ςηπ ρςετάμηπ (ρημείξ Δ ρςξ ρυήμα). 

δ) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ  πξσ δέυεςαι η ρταίοα από ςη ρςετάμη ρςξ ρημείξ Δ. 

 

Δίμξμςαι: Η οξπή αδοάμειαπ ςηπ ρταίοαπ χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ 

ςηπ: , . Η ακςίμα ςηπ ρταίοαπ r είμαι πξλύ μικοή ρε ρυέρη με ςημ 

ακςίμα R ςηπ ρςετάμηπ, . 

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

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

ςξσ , . 

 

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. 

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. 
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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  ςξσ 

δίρκξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα 

πεοιρςοξτήπ ςξσ πξσ διέουεςαι από ςξ ρημείξ Ο. 

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  ςξσ δίρκξσ όςαμ έυει νεςσλιυθεί μήμα με 

μήκξπ ίρξ με ςημ ακςίμα ςξσ δίρκξσ. 

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.


