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Επιλέγεηε μια από ηις αζκήζεις… 

 

Γύνς από ημκ μμμγεκή θύιηκδνμ ημο ζπήμαημξ μάδαξ Μ=4Κg, είκαη ηοιηγμέκμ αβανέξ 

κήμα ημ ειεύζενμ άθνμ ημο μπμίμο μέζς αβανμύξ ηνμπαιίαξ δέκεηαη με ζώμα μάδαξ m=1Kg. 

Ο θύιηκδνμξ Μ είκαη δεμέκμξ  από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο, ζημ ειεύζενμ άθνμ μνηδόκηημο 

ειαηενίμο ζηαζενάξ Κ=400N/m θαη μπμνεί κα θοιίεηαη ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ, πςνίξ κα 

μιηζζαίκεη. Τμ ζύζηεμα ανπηθά ηζμννμπεί. Τναβάμε ηε μάδα m θαηαθόνοθα πνμξ ηα θάης 

θαηά d=10cm θαη ηεκ αθήκμομε ειεύζενε. 

 

α) Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηαιάκηςζεξ ηεξ μάδαξ m θαη ημο θοιίκδνμο Μ, 

β) κα βνείηε μεηαλύ πμηςκ ηημώκ μεηαβάιιεηαη ε επηηάποκζε ημο άλμκα πενηζηνμθήξ ημο 

θοιίκδνμο, 

γ) κα βνείηε πςξ μεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ ε ζηαηηθή ηνηβή μεηαλύ ημο 

θοιίκδνμο θαη ημο μνηδόκηημο επηπέδμο θαη 

δ) ακ δίκεηαη όηη μs=1,6 ηόηε γηα πμηεξ ηημέξ ημο πιάημοξ ηαιάκηςζεξ ημο θοιίκδνμο, αοηόξ 

δεκ μιηζζαίκεη;  

Δίκμκηαη γηα ημκ θύιηκδνμ Icm=1/2MR2 θαη g=10m/s2. 

Πηγή: http://mtetragono.blogspot.com/ 
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Μηα μμμγεκήξ δμθόξ μάδαξ Μ=5,5kg ηζμννμπεί μνηδόκηηα, όπςξ ζημ ζπήμα (α), όπμο 

ζημ άθνμ Α είκαη ανζνςμέκε ζε ημίπμ, εκώ ημ άιιμ ηεξ άθνμ Β, έπεη δεζεί με κήμα, ημ μπμίμ 

ζπεμαηίδεη γςκία ζ=30° με ηε δμθό. 

 

α)  Να βνεζεί ε ηάζε ημο κήμαημξ F. 

β) Γύνς από έκακ θύιηκδνμ μάδαξ m=3kg, ηοιίγμομε έκα αβανέξ κήμα, ημ ειεύζενμ άθνμ ημο 

μπμίμο δέκμομε ζημ μέζμκ Ο ηεξ νάβδμο (ζπήμα β). Σογθναημύμε ημκ θύιηκδνμ ώζηε ημ κήμα 

κα είκαη θαηαθόνοθμ θαη ηεκηςμέκμ θαη ζε μηα ζηηγμή αθήκμομε ημκ θύιηκδνμ κα θηκεζεί. Να 

βνεζεί ε ηάζε ημο κήμαημξ ζημ άθνμ Β ηεξ δμθμύ, ζηε δηάνθεηα ηεξ πηώζεξ ημο θοιίκδνμο. 

γ) Γπακαιαμβάκμομε ημ πείναμα, αιιά ηε ζηηγμή t=0 πμο αθήκμομε ειεύζενμ ημκ θύιηκδνμ, 

θόβμομε ηαοηόπνμκα θαη ημ κήμα πμο ζογθναηεί ηε δμθό. Να οπμιμγηζηεί ε επηηάποκζε ημο 

μέζμο Ο ηεξ δμθμύ, αμέζςξ μεηά. 

 

Δίκμκηαη μη νμπέξ αδνάκεηαξ Ι= 1/12 Μℓ2 θαη Ι1= ½ mR2 ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ θάζεημ άλμκα 

πμο πενκά από ημ Ο θαη ημο θοιίκδνμο ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο θαη g=10m/s2. 

 

Πηγή: http://ylikonet.blogspot.com 
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