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 Σε έκα ηνμπό πμο θοιίεηαη ηα ζεμεία πμο έπμοκ ηαπύηεηα, ιόγω ηεξ ζηνμθηθήξ 

θίκεζεξ ίζε με ηεκ ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ είκαη: 

a. όια ηα ζεμεία. 

b. ηα ζεμεία ηεξ θαηαθόνοθεξ δηαμέηνμο. 

c. ηα ζεμεία ηεξ μνηδόκηηαξ δηαμέηνμο. 

d. ηα ζεμεία ηεξ πενηθένεηαξ. 

 

 Γηα κα δηαηενεί έκα ζώμα ηεκ πενηζηνμθηθή ημο θαηάζηαζε ζηαζενή πνέπεη ημ 

αιγεβνηθό άζνμηζμα ηωκ νμπώκ κα: 

a. είκαη ζηαζενό θαη δηάθμνμ ημο μεδεκόξ. 

b. είκαη μεδέκ. 

c. αολάκεηαη με ζηαζενό νοζμό. 

d. μεηώκεηαη με ζηαζενό νοζμό. 

 

 Σε έκα μμμγεκή ηνμπό πμο θοιίεηαη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ με ηαπύηεηα θέκηνμο 

μάδαξ μέηνμο     , μ ιόγμξ ημο μέηνμο ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θαηώηενμο ζεμείμο ημο 

(ζεμείμ επαθήξ με ημ επίπεδμ) πνμξ ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ακώηενμο ζεμείμο 

ημο (ακηηδηαμεηνηθό ζεμείμ) είκαη:  

a. 1 

b. 2 

c. ½ 

d. 0 

 

Ιζμννμπία Σηενεμύ – Θεμειηώδεξ Νόμμξ Σηνμθηθήξ Κίκεζεξ 

Οκμμαηεπώκομμ:____________________________________ 

Βαζμόξ:____________________________________________ 
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 Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε νμπή αδνάκεηαξ εκόξ ζώμαημξ ηόζμ πημ δύζθμια:  

a. αιιάδεη ε μεηαθμνηθή θαηάζηαζε ημο ζώμαημξ. 

b. δηαηενεί ηε μεηαθμνηθή ημο θαηάζηαζε. 

c. αιιάδεη ε πενηζηνμθηθή θαηάζηαζε ημο ζώμαημξ. 

d. δηαηενεί ηεκ πενηζηνμθηθή ημο θαηάζηαζε. 

 

 Καηά ηεκ θύιηζε εκόξ ηνμπμύ, ημο μπμίμο ε ηαπύηεηα ιόγω μεηαθμνηθήξ θίκεζεξ 

είκαη     , ημ ζεμείμ ημο ηνμπμύ πμο απέπεη πενηζζόηενμ από ημ έδαθμξ έπεη 

ηαπύηεηα: 

a. 0 

b.      

c.      

d. 
   

 
 

 

 Γπηιέληε ηηξ ζωζηέξ από ηηξ παναθάηω πνμηάζεηξ. 

a. Σηε ζηνμθηθή θίκεζε εκόξ ζώμαημξ θάζε πνμκηθή ζηηγμή όια ηα ζεμεία ημο έπμοκ 

ηεκ ίδηα γωκηαθή ηαπύηεηα.  

b. Τμ θέκηνμ μάδαξ εκόξ ζώμαημξ μπμνεί κα βνίζθεηαη θαη έλω από ημ ζώμα. 

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. Γηα κα ηζμννμπεί έκα ζηενεό πμο έπεη ζηαζενό άλμκα πενηζηνμθήξ, ανθεί ε 

ζοκηζηαμέκε ηωκ δοκάμεωκ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα κα είκαη μεδέκ. 

e.  Όηακ μ θμνέαξ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθείηαη ζε ειεύζενμ ζηενεό δε δηένπεηαη από ημ 

θέκηνμ μάδαξ, ημ ζηενεό εθηειεί ζύκζεηε θίκεζε. 

 

Μονάδες: ____/30 

 

Δύμ μμμγεκείξ θύιηκδνμη (1) θαη (2), ίδηαξ μάδαξ M  θαη ίδηαξ αθηίκαξ R , αθήκμκηαη 

από ηεκ θμνοθή εκόξ θεθιημέκμο επηπέδμο θαη θαηεβαίκμοκ θοιηόμεκμη πωνίξ μιίζζεζε, 

δεπόμεκμη ηεκ ίδηα επηηαπύκμοζα νμπή.  

Ο έκαξ εθ ηωκ δύμ θοιίκδνωκ είκαη ζομπαγήξ θαη μ άιιμξ θμύθημξ. Η γναθηθή πανάζηαζε 

ημο μέηνμο ηεξ γωκηαθήξ ημοξ ηαπύηεηαξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ, θαίκεηαη ζημ 

παναθάηω ζπήμα.  
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Ο θμύθημξ θύιηκδνμξ είκαη μ: 

 

                 α) (1).                     β) (2). 

 

Να επηιέληε ηε ζωζηή απάκηεζε θαη κα 

αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μονάδες:___/15 

 Η αβανήξ δμθόξ ΑΒ ημο ζπήμαημξ (α) ζηενίδεηαη ζε έκα ζεμείμ ηεξ Ο θαη 

ηζμννμπεί όηακ ζηα άθνα ηεξ Α θαη Β ημπμζεηεζμύκ δύμ μηθνά ζώμαηα Σ θαη Σ1 με μάδεξ 

m  θαη m1 . 

 

 
 

Ακ ε απόζηαζε (ΟΒ) είκαη ίζε με ημ 
 

 
  ηεξ απόζηαζεξ (ΑΒ), μ ιόγμξ 

 

  
  είκαη ίζμξ με 

 

 α) 1.                β) 2.                               γ)    
 

 
 . 

 

Πμηά απάκηεζε είκαη ζωζηή; Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

                                                                                                               Μονάδες:___/20 

Η δηπιή ηνμπαιία ημο ζπήμαημξ απμηειείηαη από δύμ εκωμέκμοξ μμόθεκηνμοξ δίζθμοξ, 

πμο μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη εκηαία γύνω από μνηδόκηημ άλμκα πενηζηνμθήξ, πμο 

δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημοξ. Η αθηίκα ημο ελωηενηθμύ δίζθμο είκαη R1 = 0,2 m  θαη ημο 

εζωηενηθμύ R2 = 0,1 m . Η νμπή αδνάκεηαξ ηεξ δηπιήξ ηνμπαιίαξ ωξ πνμξ ημκ άλμκα 

πενηζηνμθήξ ηεξ είκαη I = 0,6 kg m2 . Σηα αοιάθηα, πμο θένμοκ μη δύμ δίζθμη είκαη 
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ηοιηγμέκα δύμ ιεπηά αβανή μεγάιμο μήθμοξ θαη με εθηαηά κήμαηα, ζηα θάηω άθνα ηωκ 

μπμίωκ είκαη δεμέκα δύμ ζώμαηα Σ1 θαη Σ2, με μάδεξ m1 = 40 kg  θαη m2 = 30 

kg ακηίζημηπα. Τα ζώμαηα ζογθναημύκηαη ανπηθά ζημ ίδημ μνηδόκηημ επίπεδμ θαη ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t = 0 , αθήκμομε ημ ζύζηεμα ειεύζενμ, μπόηε ανπίδεη κα πενηζηνέθεηαη 

πωνίξ ηα κήμαηα κα μιηζζαίκμοκ ζηα αοιάθηα ηωκ δίζθωκ. 

 

α) Να βνείηε ακ ημ ζύζηεμα ζα πενηζηναθεί δεληόζηνμθα ή ανηζηενόζηνμθα. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε: 

1) ημ μέηνμ ηεξ γωκηαθήξ επηηάποκζεξ ηεξ ηνμπαιίαξ. 

2) ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ ζηήνηλεξ F ηεξ ηνμπαιίαξ από ημκ άλμκα, ακ ε μάδα ηεξ 

ηνμπαιίαξ είκαη M = 45 kg . 

3) ηεκ θαηαθόνοθε απόζηαζε ηωκ ζωμάηωκ, ζε πνόκμ t= 2s .  

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ g = 10 m/s2 . 

Μονάδες:___/35 

 

Καιή Γπηηοπία! 

Διάρκεια 80 min 

Ημερομηνία: 9/2 – 13/2 


