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 Ρμπή αδνάκεηαξ εκόξ ζηενεμύ ζώμαημξ ωξ πνμξ θάπμημκ άλμκα 

πενηζηνμθήξ p μκμμάδμομε: 

a. ημ άζνμηζμα ηωκ γηκμμέκωκ ηωκ ζημηπεηωδώκ μαδώκ, από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη ημ 

ζώμα, επί ηηξ απμζηάζεηξ ημοξ από ημκ άλμκα p. 

b. ημ γηκόμεκμ ηεξ μάδαξ ημο ζώμαημξ επί ηεκ απόζηαζε ημο θέκηνμο μάδαξ από ημκ 

άλμκα p. 

c. ημ άζνμηζμα ηωκ γηκμμέκωκ ηωκ ζημηπεηωδώκ μαδώκ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη ημ 

ζώμα, επί ηα ηεηνάγωκα ηωκ απμζηάζεώκ ημοξ από ημκ άλμκα p. 

d. ημ γηκόμεκμ ηεξ μάδαξ ημο ζώμαημξ επί ημ ηεηνάγωκμ ηεξ απόζηαζεξ ημο θέκηνμο 

μάδαξ από ημκ άλμκα p. 

 

 Έκα ζηενεό ζώμα μάδαξ m έπεη νμπή αδνάκεηαξ Icm ωξ πνμξ άλμκα z πμο δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο. Η νμπή αδνάκεηαξ Ip ημο ζώμαημξ αοημύ ωξ πνμξ άλμκα p, πμο 

είκαη πανάιιειμξ ζημκ z θαη απέπεη από αοηόκ απόζηαζε r οπμιμγίδεηαη από ημκ ηύπμ: 

a.           
  

b.            

c.       
      

d.           
  

 

 Η νμπή αδνάκεηαξ εκόξ ζηενεμύ, ωξ πνμξ θάπμημ άλμκα πενηζηνμθήξ, δεκ ελανηάηαη 

από: 

a. ηεκ θαηακμμή ηεξ μάδαξ ημο ζώμαημξ. 

b. ημ μέγεζμξ ημο ζώμαημξ. 

c. ηε ζέζε ημο άλμκα πενηζηνμθήξ. 

d. ηε νμπή ηωκ δοκάμεωκ πμο δέπεηαη ημ ζώμα. 
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 Η νμπή αδνάκεηαξ εκόξ ζώμαημξ εθθνάδεη: 

a. ηεκ ηθακόηεηα ημο ζώμαημξ κα πενηζηνέθεηαη γύνω από έκακ άλμκα. 

b. ημ πόζμ γνήγμνα πενηζηνέθεηαη ημ ζηενεό ζώμα. 

c. ηεκ αδνάκεηα ημο ζώμαημξ ζηε μεηαθμνηθή θίκεζε. 

d. ηεκ αδνάκεηα ημο ζώμαημξ ζηε ζηνμθηθή θίκεζε. 

 

 Μηα μνηδόκηηα νάβδμξ έπεη ηε δοκαηόηεηα κα ζηνέθεηαη γύνω από θαηαθόνοθμ άλμκα 

p, πμο δηένπεηαη από ημ άθνμ ηεξ. Η νάβδμξ είκαη αθίκεηε θαη θάπμηα ζηηγμή δέπεηαη 

ζηαζενή νμπή ωξ πνμξ ημκ άλμκα p. Σόηε: 

a. ε γωκηαθή ηεξ μεηαηόπηζε είκαη ακάιμγε ημο πνόκμο. 

b. ε γωκηαθή ηεξ ηαπύηεηα μεηαβάιιεηαη ακάιμγα με ημ ηεηνάγωκμ ημο πνόκμο. 

c. ε γωκηαθή ηεξ ηαπύηεηα μεηαβάιιεηαη με ζηαζενό νοζμό. 

d. ε γωκηαθή ηεξ επηηάποκζε είκαη μεδεκηθή. 

 

 Γπηιέληε ηηξ ζωζηέξ από ηηξ παναθάηω πνμηάζεηξ. 

a.  Η μάδα θάπμημο ζώμαημξ είκαη ζηαζενό μέγεζμξ, εκώ ε νμπή αδνάκεηάξ ημο 

ελανηάηαη θάζε θμνά από ηε ζέζε ημο άλμκα πενηζηνμθήξ. 

b. Η νμπή αδνάκεηαξ θαη ε μάδα εκόξ ζώμαημξ εθθνάδμοκ ηεκ αδνάκεηα πμο εμθακίδεη ημ 

ζώμα ζηε μεηαβμιή ηεξ ζηνμθηθήξ θαη ηεξ μεηαθμνηθήξ θίκεζεξ ακηίζημηπα. 

c. Ακ ε ζοκηζηαμέκε ηωκ δοκάμεωκ πμο δνμοκ ζ' έκα ζώμα είκαη ίζε με μεδέκ, ηόηε θαη ε 

ζοκηζηαμέκε ηωκ νμπώκ ηωκ δοκάμεωκ αοηώκ ωξ πνμξ μπμημδήπμηε ζεμείμ ζα είκαη 

ίζε με μεδέκ. 

d. ύμθωκα με ημ Θεμειηώδε Νόμμ ηεξ ηνμθηθήξ Κίκεζεξ, ακ δηπιαζηαζηεί ε 

ζοκηζηαμέκε ηωκ νμπώκ πμο δέπεηαη έκα ζηενεό ζώμα, ζα δηπιαζηαζηεί θαη ε γωκηαθή 

ημο ηαπύηεηα. 

e. Ο Θεμειηώδεξ Νόμμξ ηεξ ηνμθηθήξ Κίκεζεξ ηζπύεη θαη ζηηξ ζύκζεηεξ θηκήζεηξ, ανθεί 

μ άλμκαξ γύνω από ημκ μπμίμ πενηζηνέθεηαη ημ ζώμα κα δηένπεηαη από ημ θέκηνμ 

μάδαξ ημο, κα είκαη άλμκαξ ζομμεηνίαξ ημο θαη κα μεκ αιιάδεη θαηεύζοκζε θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ. 

Μομάδες: ____/30 

 

Μία μμμγεκήξ λύιηκε νάβδμξ (1) θαη μηα μμμγεκήξ μεηαιιηθή νάβδμξ (2) έπμοκ ίδηεξ 

δηαζηάζεηξ θαη μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη γύνω από θαηαθόνοθμ άλμκα, πμο δηένπεηαη από 

ημ μέζμκ ημοξ θαη είκαη θάζεημξ ζ’ αοηέξ. Δίκεηαη όηη ε νμπή αδνάκεηαξ μηαξ μμμγεκμύξ 
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νάβδμο ωξ πνμξ άλμκα θάζεημ ζ’ αοηήκ πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ ηεξ είκαη: 

 

     
 

  
    . Ανπίδμομε κα ηηξ πενηζηνέθμομε αζθώκηαξ μνηδόκηηα δύκαμε ζηαζενμύ 

μέηνμο F1 θαη F2 ακηίζημηπα ζημ άθνμ ημοξ θαη θάζεηα ζηε νάβδμ. Παναηενμύμε όηη μη δύμ 

νάβδμη απμθημύκ ηεκ ίδηα γωκηαθή επηηάποκζε. Γηα ηα μέηνα ηωκ δύμ δοκάμεωκ ηζπύεη όηη: 

 

                     α) F1 = F2.                             β) F1 <F2 .                             γ) F1 >F2 . 

 

Να επηιέληε ηε ζωζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μομάδες:___/15 

 

Η νάβδμξ ΑΒ ηζμννμπεί ζηενηδόμεκε ζημ οπμζηήνηγμα πμο δηένπεηαη από ημ μέζμ ηεξ 

Κ. ε απόζηαζε d από ημ Κ πνμξ ηα δεληά οπάνπεη ζώμα μάδαξ m πμο είκαη ημπμζεηεμέκμ 

πάκω ζηε νάβδμ. ε απόζηαζε 2d πνμξ ηα 

ανηζηενά από ημ Κ οπάνπεη ειαηήνημ ημ μπμίμ 

ζογθναηεί ηεκ νάβδμ ζε μνηδόκηηα ζέζε. 

1)  Το ελαηήριο είμαι: 

 

   α) ζε επημήθοκζε. 

 

   β) ζημ θοζηθό ημο μήθμξ. 

 

   γ) ζε ζοζπείνωζε. 

 

Πμηά απάκηεζε είκαη ζωζηή; Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

 

2) Αμ k=100 N/m  , m = 10 kg  και g = 10 m/s2 , η παραμόρθωζη ηοσ ελαηηρίοσ 

είμαι: 

 

                α) Δl = 0,5 m .                    β) Δl = 0 .                        γ) Δl = 1 m . 

 

Πμηά απάκηεζε είκαη ζωζηή; Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες:___/20 
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Έκαξ μνηδόκηημξ μμμγεκήξ δίζθμξ μάδαξ m = 2kg  θαη αθηίκαξ R=0,1 m  πενηζηνέθεηαη 

ανηζηενόζηνμθα (δειαδή με θμνά ακηίζεηε ηωκ δεηθηώκ ημο νμιμγημύ) πωνίξ ηνηβέξ με 

γωκηαθή ζοπκόηεηα ω0 = 20 rad/s , γύνω από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ 

θέκηνμ ημο.  

Από ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 θαη μεηά μ δίζθμξ δέπεηαη εθαπημμεκηθά ζηεκ πενηθένεηά ημο 

δύμ ζηαζενέξ θαηά μέηνμ δοκάμεηξ F1  ανηζηενόζηνμθα θαη F2  δεληόζηνμθα,πμο ηα μέηνα 

ημοξ ηθακμπμημύκ ηε ζπέζε F1 =5F2  θαη μη 

μπμίεξ πνμζδίδμοκ ζημ δίζθμ γωκηαθή 

επηηάποκζε μέηνμο αγωκ = 40 rad/s2 . Δίκεηαη 

ε νμπή αδνάκεηαξ ημο δίζθμο ωξ πνμξ ημκ 

άλμκα πενηζηνμθήξ ημο     
 

 
    .

Να σπολογίζεηε:  

α) ηα μέηνα ηωκ δύμ δοκάμεωκ. 

β) Σμ μέηνμ ηεξ γωκηαθήξ ηαπύηεηαξ ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t1 = 2s .Σε πνμκηθή ζηηγμή  t1 θαηανγμύμε αθανηαία ηε δύκαμε F1, μπόηε μ 

δίζθμξ ζηαμαηά ηε πνμκηθή ζηηγμή t2 .  

γ)    Να οπμιμγίζεηε ηε κέα γωκηαθή επηηάποκζε.  

δ) Να ζπεδηάζηε ηε γναθηθή πανάζηαζε γωκηαθήξ ηαπύηεηαξ ω – πνόκμο t ζε 

βαζμμιμγεμέκμοξ άλμκεξ, από ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 έωξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t2.  

Μομάδες:___/35 

 

Καιή Γπηηοπία! 

Διάρκεια 80 min 

Ημερομημία: 2/2 – 6/2 


