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 Έκα ζηενεό ζώμα πενηζηνέθεηαη γύνς από ζηαζενό άλμκα, με γςκηαθή ηαπύηεηα  ⃗⃗  . Ακ 

δηπιαζηαζηεί ε γςκηαθή ημο ηαπύηεηα, ηόηε ε θηκεηηθή ημο εκένγεηα: 

a. οπμηεηναπιαζηάδεηαη.  

b. οπμδηπιαζηάδεηαη. 

c. δηπιαζηάδεηαη. 

d. ηεηναπιαζηάδεηαη. 

 

 Σηε ζηνμθηθή θίκεζε ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηςκ ένγςκ ηςκ δοκάμεςκ, πμο αζθμύκηαη ζημ 

ζώμα είκαη: 

a. ακάιμγμ ηεξ γςκηαθήξ ηαπύηεηαξ. 

b. ίζμ με ημ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ζώμαημξ. 

c. μεδέκ. 

d. ίζμ με ηε μεηαβμιή ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ πενηζηνμθήξ ημο ζώμαημξ. 

 

 Έκαξ θύβμξ θαη μία ζθαίνα έπμοκ ηεκ ίδηα μάδα θαη αθήκμκηαη κα θηκεζμύκ από ημ ίδημ 

ύρμξ δύμ θεθιημέκςκ επηπέδςκ. Ο θύβμξ μιηζζαίκεη πςνίξ ηνηβέξ ζημ έκα θαη ε ζθαίνα 

θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη ζημ άιιμ. Σηε βάζε ηςκ θεθιημέκςκ επηπέδςκ έπμοκ θηκεηηθέξ 

εκένγεηεξ Κθοβ θαη Κζθ ακηίζημηπα. Γηα ημ ιόγμ ηςκ εκενγεηώκ ηζπύεη: 

a. 
    

   
   

b. 
    

   
   

c. 
    

   
   

d. 
    

   
   

 

Ένγμ – Γκένγεηα – Ιζπύξ ζηεκ Σηνμθηθή Κίκεζε 

Οκμμαηεπώκομμ:____________________________________ 

Βαζμόξ:  
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 Όηακ μη αθνμβάηεξ ζέιμοκ κα θάκμοκ πμιιέξ ζηνμθέξ ζημκ αένα, ζομπηύζζμοκ ηα πένηα 

θαη ηα πόδηα ημοξ. Με αοηό ημκ ηνόπμ: 

a. αολάκμοκ ηε ζηνμθμνμή ημοξ. 

b. μεηώκμοκ ηεκ θηκεηηθή ημοξ εκένγεηα. 

c. μεηώκμοκ ηε νμπή αδνάκεηάξ ημοξ. 

d. αολάκμοκ ηε μάδα ημοξ. 

 

 Μηα μμμγεκήξ νάβδμξ μήθμοξ L θαη μάδαξ Μ, ζηνέθεηαη ζε θαηαθόνοθμ επίπεδμ, πςνίξ 

ηνηβέξ γύνς από ζηαζενό μνηδόκηημ άλμκα πμο δηένπεηαη από 

ημ άθνμ ηεξ Α, λεθηκώκηαξ με μεδεκηθή γςκηαθή ηαπύηεηα από 

ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε. 

Επιλένηε ηιπ ζωζηέπ από ηιπ παοακάηω ποξηάζειπ. 

a. Η γςκηαθή ηαπύηεηα ηεξ νάβδμο αολάκεηαη με ζηαζενό 

νοζμό. 

b. Η θηκεηηθή εκένγεηα ζα απμθηήζεη μέγηζηε ηημή, ηε ζηηγμή 

πμο ε νάβδμξ ζα γίκεη θαηαθόνοθε ζηε ζέζε (ΙΙΙ). 

c. Η νμπή ημο βάνμοξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ 

νάβδμο γίκεηαη μέγηζηε ζηε ζέζε (ΙΙ). 

d. Η γςκηαθή επηηάποκζε ηεξ νάβδμο αολάκεηαη μέπνη ηε ζέζε 

(ΙΙ) θαη ζηε ζοκέπεηα ειαηηώκεηαη. 

 

 

 Επιλένηε ηιπ ζωζηέπ από ηιπ παοακάηω ποξηάζειπ. 

a. Τμ ένγμ μηαξ δύκαμεξ πμο ζηνέθεη έκα ζώμα μπμνμύμε κα ημ εθθνάζμομε ζε ζοκάνηεζε με 

ηε νμπή ηεξ. 

b. Ακ ιόγς εζςηενηθώκ δοκάμεςκ αολεζεί ε νμπή αδνάκεηαξ εκόξ ζώμαημξ, μεηώκεηαη ε 

ζηνμθμνμή ημο. 

c. Ακ ζε έκα ειεύζενμ ζηενεό ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε είκαη μεδέκ, ηόηε ε ζοκμιηθή νμπή ςξ 

πνμξ ημ θέκηνμ μάδαξ είκαη πάκημηε μεδέκ. 

d. Σε έκα νμιόη με δείθηεξ, ε ζηνμθμνμή ημο ςνμδείθηε είκαη μμόννμπε με ηε ζηνμθμνμή ημο 

ιεπημδείθηε. 

e. Η νμπή αδνάκεηαξ εθθνάδεη ζηεκ πενηζηνμθή, όηη εθθνάδεη ε μνμή ζηε μεηαθμνηθή θίκεζε. 

 

Μξμάδεπ: ____/30 
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Ο ανπηθά αθίκεημξ δίζθμξ ημο ζπήμαημξ λεθηκά κα 

ζηνέθεηαη με ηεκ επίδναζε ημο δεύγμοξ δοκάμεςκ   ⃗⃗  ⃗  θαη   ⃗⃗  ⃗  (    

     ), ςξ πνμξ άλμκα πμο πενκάεη από ημ θέκηνμ ημο Μ θαη είκαη 

θάζεημξ ζηεκ επηθάκεηά ημο. Όηακ μ δίζθμξ έπεη δηαγνάρεη μηα 

πενηζηνμθή, μη δύμ δοκάμεηξ έπμοκ πανάγεη ένγμ 10 J . Ακ 

ηνηπιαζηάζμομε ηεκ    ⃗⃗  ⃗  έηζη ώζηε        , μη δύμ δοκάμεηξ ζα 

πανάγμοκ ζε μηα πενηζηνμθή ημο δίζθμο ένγμ: 
 

 

 

                α) 20J                                β) 30 J                                      γ) 40 J  

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

Μξμάδεπ:___/15 

 

 Η μνηδόκηηα νάβδμξ ΑΚ ημο ζπήμαημξ είκαη αβανήξ θαη 

ζηνέθεηαη γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ ζε 

αοηήκ θαη δηένπεηαη από ημ άθνμ ηεξ Κ.  

Η μάδα m  ζογθναηείηαη ζε απόζηαζε ΠΚ = Rπ  από ημκ άλμκα 

πενηζηνμθήξ θαη ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηάξ ηεξ είκαη οπ . Η μάδα 

αθήκεηαη ειεύζενε κα μεηαθηκεζεί ζημ ζεμείμ Α πμο απέπεη 

απόζηαζε ΑΚ = RA = 4Rπ . Γηα ημ ιόγμ ηςκ θηκεηηθώκ 

εκενγεηώκ πμο έπεη ε μάδα m  ζηηξ παναπάκς ζέζεηξ Kπ  θαη 

ΚΑ  ακηίζημηπα, ηζπύεη:  

 

 

               α)    
  

   
   .                     β)   

  

   
  .                            γ)      

  

   
  6 . 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

            Μξμάδεπ:___/20 
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Η μμμγεκήξ ηνμπαιία ημο ζπήμαημξ έπεη μάδα M = 8 kg  θαη αθηίκα R = 0,2 m . 

Τα ζώμαηα Σ1   θαη Σ2 έπμοκ ακηίζημηπα μάδεξ m1 = 4 kg  θαη m2  = 2 kg .  

H ηνμπαιία θαη ηα ζώμαηα Σ1 , Σ2  είκαη ανπηθά αθίκεηα θαη ηα θέκηνα μάδαξ ηςκ 

Σ1 , Σ2 βνίζθμκηαη ζημ ίδημ μνηδόκηημ επίπεδμ. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ημ 

ζύζηεμα αθήκεηαη ειεύζενμ κα θηκεζεί θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t1  ε θαηαθόνοθε 

απόζηαζε ηςκ θέκηνςκ μάδαξ ηςκ ζςμάηςκ Σ1   θαη Σ2   είκαη h = 1,28 m .  

Τη ςοξμική ζηιγμή t1  μα ρπξλξγίζεηε: 

 

 

 

α) ηεκ ηαπύηεηα ηςκ ζςμάηςκ Σ1   θαη Σ2  . 

 

β) ημ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ηεξ ηνμπαιίαξ. 

 

γ) ημ πειίθμ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηςκ ζςμάηςκ Σ1   θαη Σ2  πνμξ ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα ηεξ 

ηνμπαιίαξ. 

 

δ) ημκ ανηζμό ηςκ ζηνμθώκ ηεξ ηνμπαιίαξ. 

 

ε) ημ νοζμό με ημκ μπμίμ μεηαθένεηαη εκένγεηα ζηεκ ηνμπαιία. 

 

Δίμξμηαι: Η νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ηνμπαιίαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ    
 

 
    , ε 

επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ g = 10 m/s2  θαη π = 3,14 . 

 

Σημείωζη: Η ηνηβή ακάμεζα ζηεκ ηνμπαιία θαη ζημ κήμα είκαη ανθεηά μεγάιε, ώζηε κα μεκ 

παναηενείηαη μιίζζεζε ημο κήμαημξ. Τμ κήμα είκαη αβανέξ. 

 

Να ζεςνήζεηε όηη ηα ζώμαηα Σ1   θαη Σ2  δε θηάκμοκ ζημ έδαθμξ, μύηε ζογθνμύμκηαη με ηεκ 

ηνμπαιία. 

Μξμάδεπ:___/35 

Καιή Γπηηοπία! 

Διάοκεια 80 min 

Ημεοξμημία: 3/3 – 8/3 


