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 Ακ ζηενεό ζώμα εθηειεί μόκμ μεηαθμνηθή θίκεζε ηόηε: 

a. Η θίκεζε ημο είκαη μπωζδήπμηε εοζύγναμμε. 

b. Όια ηα ζεμεία ημο ζηενεμύ έπμοκ ίδηα ηαπύηεηα. 

c. Σμ ζώμα αιιάδεη πνμζακαημιηζμό. 

d. Σμ ημήμα πμο εκώκεη 2 ηοπαία ζεμεία ημο ζηενεμύ πενηζηνέθεηαη ζοκεπώξ. 

 

 ώμα εθηειεί ζηνμθηθή θίκεζε γύνω από ζηαζενό άλμκα πενηζηνμθήξ πμο δηένπεηαη από 

ημ ζώμα. Η γωκηαθή ημο ηαπύηεηα: 

a. Γίκαη δηακοζμαηηθό μέγεζμξ πμο ζπεμαηίδεη ηοπαία γωκία θ με ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ. 

b. Έπεη μέηνμ πμο ηζμύηαη με ημκ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ γωκίαξ πμο δηαγνάθεη μηα ηοπαία 

αθηίκα ημο ζηενεμύ. 

c. Ακ ε θίκεζε είκαη μμαιή ζηνμθηθή ηόηε έπεη μέηνμ πμο ζοκεπώξ αολάκεηαη. 

d.  Έπεη μμκάδα μέηνεζεξ ημ 1rad/sec2. 

 

 Έκαξ δίζθμξ αθηίκαξ R εθηειεί ζύκζεηε θίκεζε πωνίξ μιίζζεζε, ζε μνηδόκηημ δνόμμ. Η 

ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ημο είκαη θάπμηα ζηηγμή ucm θαη ε γωκηαθή ημο ηαπύηεηα ηεκ ίδηα 

ζηηγμή είκαη ω. 

a. Δεκ μπμνμύμε κα εθανμόζμομε ηεκ ανπή ηεξ επαιιειίαξ γηα κα οπμιμγίζμομε ηεκ 

ηαπύηεηα εκόξ μμνίμο ημο ζηενεμύ. 

b. Ο δίζθμξ δεκ αιιάδεη πνμζακαημιηζμό. 

c. Ιζπύεη ε ζπέζε          . 

d. Σμ ζώμα εθηειεί θαη μεηαθμνηθή θαη ζηνμθηθή θίκεζε. 

 

 Έκαξ ηνμπόξ αθηίκαξ R, θοιίεηαη πωνίξ κα μιηζζαίκεη ζε μνηδόκηημ δνόμμ. Ο ηνμπόξ 

θάπμηα ζηηγμή πενηζηνέθεηαη με γωκηαθή ηαπύηεηα ω θαη ημ θέκηνμ μάδαξ ημο θηκείηαη με 

ηαπύηεηα οcm. Γπηιέληε πμηεξ από ηηξ παναθάηω πνμηάζεηξ είκαη ζωζηέξ. 

a. Σμ ακώηενμ ζεμείμ ημο ηνμπμύ έπεη ηαπύηεηα μέηνμο 2 ucm . 

Κηκήζεηξ ηενεμύ – Ρμπή Δύκαμεξ – Ιζμννμπία ηενεμύ. 
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b. Η θεκηνμμόιμξ επηηάποκζε ηωκ δηαθόνωκ ζεμείωκ ημο ηνμπμύ είκαη γηα όια ηα ζεμεία ε 

ίδηα. 

c. Τπάνπμοκ δύμ ζεμεία ημο ηνμπμύ πμο έπμοκ μέηνμ ηαπύηεηαξ u = ucm . 

d. . Η γναμμηθή ηαπύηεηα (πενηζηνμθηθή) ηωκ ζεμείωκ ηεξ πενηθένεηαξ ζοκδέεηαη με ηεκ 

γωκηαθή ηαπύηεηα ημο ηνμπμύ με ηεκ ζπέζε         . 

e. Η ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ημο ηνμπμύ ζοκδέεηαη με ηεκ γωκηαθή ημο ηαπύηεηα με ηεκ 

ζπέζε          . 

f. Σμ δηάκοζμα ηεξ γωκηαθήξ ηαπύηεηαξ θαη ηεξ γωκηαθήξ επηηάποκζεξ ηωκ ζεμείωκ ημο 

ηνμπμύ είκαη θάζεηα μεηαλύ ημοξ. 

 

 Έκα ζηενεό εθηειεί μόκμ ζηνμθηθή θίκεζε γύνω από ζηαζενό άλμκα πενηζηνμθήξ πμο 

δηένπεηαη από ημ ζώμα: 

a. Όια ηα ζεμεία ημο ζηενεμύ εθηειμύκ θοθιηθή θίκεζε. 

b. Όζμ απμμαθνοκόμαζηε από ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημ μέηνμ ηεξ 

ηαπύηεηαξ ηωκ δηαθόνωκ ζεμείωκ μεηώκεηαη. 

c. Τπάνπμοκ ζεμεία ημο ζηενεμύ πμο είκαη δηανθώξ αθίκεηα. 

d. Όια ηα ζεμεία ημο ζηενεμύ έπμοκ ηεκ ίδηα ηαπύηεηα. 

 

 Έκαξ ηνμπόξ εθηειεί ζηνμθηθή θίκεζε γύνω από άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ Κ , 

λεθηκώκηαξ από ηεκ ενεμία θαη επηηαπύκεηαη με γωκηαθή επηηάποκζε πμο ζοκεπώξ αολάκεηαη: 

a. ε γναμμηθή ηαπύηεηα ω ημο ζηενεμύ αολάκεηαη γναμμηθά με ημκ πνόκμ. 

b. b. Η γωκηαθή ηαπύηεηα ω ημο ηνμπμύ δίκεηαη από ηεκ ζπέζε           . 

c.  Η ζηηγμηαία γναμμηθή ηαπύηεηα εκόξ μμνίμο ηεξ πενηθένεηαξ ημο ηνμπμύ ζοκδέεηαη με ηεκ 

ζηηγμηαία γωκηαθή ημο ηαπύηεηα ω με ηεκ ζπέζε        . 

d. ε γωκία πμο δηαγνάθεη μ ηνμπόξ οπμιμγίδεηαη από ηεκ ζπέζε    
 

 
      

  . 

 

 Ο θαηαθόνοθμξ ηνμπόξ ημο ζπήμαημξ μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη ωξ πνμξ ζηαζενό 

μνηδόκηημ άλμκα πμο πενκάεη από ημ ζεμείμ Κ. Ο ηνμπόξ δέπεηαη 

ημ δεύγμξ δοκάμεωκ ημο ζπήμαημξ. Η ζοκμιηθή νμπή ημο δεύγμοξ 

είκαη: 

a.         

b.          

c.       
 

 
 

d.          

 

 

Ο δίζθμξ ημο ζπήμαημξ εθηειεί θύιηζε πωνίξ μιίζζεζε με ζηαζενή ηαπύηεηα οcm . Δύμ 

ζεμεία, Μ θαη Ν, απέπμοκ ίδηα απόζηαζε από ημ θέκηνμ Κ θαη έπμοκ ηαπύηεηεξ πμο ηθακμπμημύκ 

ηε ζπέζε         
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Η ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ είκαη: 

 

α)    
  

 
  

 

β)          

 

γ)     
     

 
  

 

Πμηό από ηα παναπάκω είκαη ημ ζωζηό; Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

Γηα κα ηζμννμπεί ε δηπιή ηνμπαιία ημο ζπήμαημξ ζα πνέπεη μ 

ιόγμξ    
  

  
   κα είκαη ίζμξ με: 

 

α) 
  

  
 = 2               β) 

  

  
  

 

 
            γ) 

  

  
  

 

 
  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

ημ μέζμ Κ ηεξ αβανμύξ νάβδμο ΟΒ μήθμοξ  αζθμύμε δύκαμε F1 = 50 N  ε όπμηα έπεη ηεκ 

θαηεύζοκζε πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα. ημ ζεμείμ Ο οπάνπεη άνζνωζε. Να βνεζεί ε 

δύκαμε F2  πμο πνέπεη κα αζθείηαη ζημ άθνμ Β ηεξ νάβδμο έηζη ώζηε ε νάβδμξ κα ηζμννμπεί 

μνηδόκηηα. 

  

 

 

 

 

 

 

Καιή Γπηηοπία! 

Διάρκεια 60 min 

Ημερομηνία: 25/1 – 28/1 


