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Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται ένας δαχτύλιος μάζας Μ1=6 Kg και ακτίνας R=0,2m 

στην περιφέρεια του οποίου είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Το νήμα 

είναι περασμένο στο αυλάκι μιας τροχαλίας μάζας Μ2=2 Kg και ακτίνας r=0,1m, η 

οποία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γυρω απο σταθερό άξονα που περνάει 

απο το κέντρο μάζας της. Το άκρο του νήματος είναι δεμένο με σώμα μάζας m=1kg 

στο οποίο έχουμε εμφυτεύσει πηγή ηχητικών κυμάτων συχνότητας fs=673,6 Hz  και 

απέχει από το έδαφος κατακόρυφη απόσταση Η=8m. Αν την στιγμή t=0 αφήσουμε το 

σύστημα ελεύθερο και ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο 

δάπεδο : 
 

 

 

 

 

   

 

α. Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος μάζας m.  

Μονάδες 5 

β. Την χρονική στιγμή που ο δαχτύλιος έχει διανύσει απόσταση  d=2m να βρεθεί η 

συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής του σχήματος αν δίνεται ότι 

S=3m.  

Μονάδες 6 

γ. Την στιγμή αμέσως πριν γίνει η κρούση του κυλίνδρου με το ακλόνητο τοίχωμα 

του σχήματος κόβουμε το νήμα. Αν η κρούση διαρκεί αμελητέο χρόνο και είναι 

ελαστική να μελετήσετε αν ο κύλινδρος θα σταματήσει ή θα εκτελέσει τελικά 

κύλιση χωρίς ολίσθηση. Σε πόση απόσταση από το τοίχωμα ο δαχτύλιος θα ξεκινήσει 

κύλιση χωρίς ολίσθηση ή θα σταματήσει να κινείται; 

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του δαπέδου με τον δαχτύλιο είναι μ=0,5 και 

θεωρείστε ότι κατά την κρούση δεν μεταβλήθηκε η γωνιακή ταχύτητα του δαχτυλίου. 

Μονάδες 7 

δ. Να σχεδιαστεί και να βρεθεί η μέση δύναμη που ασκήθηκε στον δαχτύλιο  κατά 

την ελαστική του κρούση με το ακλόνητο τοίχωμα αν ο χρόνος που διήρκησε η 

κρούση είναι Δt= 10
-6
 sec.  

Μονάδες 7 

Δίνονται :  

Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς το ΚΜ της ΙΚΜ= 
 

 
 Μ2r

2 

Η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/sec
2 

Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα  uηχ= 340 m/sec 
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