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1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.1. Αν στερεό σώµα εκτελεί µόνο µεταφορική κίνηση τότε :

(α) Η κίνηση του είναι οπωσδήποτε ευθύγραµµη.

(ϐ) ΄Ολα τα σηµεία του στερεού έχουν ίδια ταχύτητα.

(γ) Το σώµα αλλάζει προσανατολισµό.

(δ) Το τµήµα που ενώνει 2 τυχαία σηµεία του στερεού περιστρέφεται.

1.2. Σώµα εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής που διέρχεται
από το σώµα. Η γωνιακή του ταχύτητα:

(α) Είναι διανυσµατικό µέγεθος που σχηµατίζει τυχαία γωνία ϕ µε τον άξονα περιστροφής.

(ϐ) ΄Εχει µονάδα µέτρησης το 1rad/sec2.

(γ) ΄Εχει µέτρο που ισούται µε τον ϱυθµό µεταβολής της γωνίας που διαγράφει µια τυχαία
ακτίνα του στερεού.

(δ) Αν η κίνηση είναι οµαλή στροφική τότε έχει µέτρο που συνεχώς αυξάνεται.

1.3. ΄Ενα στερεό εκτελεί µόνο στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής που
διέρχεται από το σώµα:

(α) ΄Οσο αποµακρυνόµαστε από τον άξονα περιστροφής το µέτρο της ταχύτητας των διαφόρων
σηµείων µειώνεται.

(ϐ) ΄Ολα τα σηµεία του στερεού εκτελούν κυκλική κίνηση.

(γ) Υπάρχουν σηµεία του στερεού που είναι διαρκώς ακίνητα.

(δ) ΄Ολα τα σηµεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα.
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1.4. ΄Ενας τροχός εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο
του , ξεκινώντας από την ηρεµία και επιταχύνεται µε γωνιακή επιτάχυνση που συνεχώς
αυξάνεται :

(α) η γραµµική ταχύτητα του στερεού αυξάνεται γραµµικά µε τον χρόνο.

(ϐ) Η γωνιακή ταχύτητα ω του τροχού δίνεται από την σχέση ω = αγων · t.

(γ) Η στιγµιαία γραµµική ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας του τροχού συνδέεται µε
την στιγµιαία γωνιακή του ταχύτητα ω µε την σχέση υ = ω ·R .

(δ) Η γωνία που διαγράφει ο τροχός υπολογίζεται από την σχέση θ =
1

2
αγωνt

2 .

1.5. Η στροφορµή ενός υλικού σηµείου

(α) είναι ένα µονόµετρο µέγεθος που έχει µέτρο mυr.

(ϐ) είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος που έχει κατεύθυνση ίδια µε την κατεύθυνση της ορµής
του σώµατος.

(γ) έχει µονάδα µέτρησης το 1kg ·m/s.

(δ) είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος που είναι κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν η ορµή του
σώµατος και η ακτίνα περιστροφής.

1.6. Εάν η στροφορµή ενός υλικού σηµείου που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα
παραµένει σταθερή, τότε η συνολική ϱοπή που δέχεται το σώµα

(α) είναι ίση µε το µηδέν.

(ϐ) είναι σταθερή και διάφορη του µηδενός.

(γ) αυξάνεται µε το χρόνο.

(δ) µειώνεται µε το χρόνο.

1.7. Η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον ΄Ηλιο είναι σταθερή. Αυτό οφείλεται στο
ότι η ελκτική δύναµη που δέχεται η Γη από τον ΄Ηλιο

(α) δηµιουργεί σταθερή ϱοπή ως προς τον άξονα περιστροφής.

(ϐ) δηµιουργεί µηδενική ϱοπή ως προς τον άξονα περιστροφής.

(γ) έχει τη διεύθυνση της εφαπτοµένης σε ένα σηµείο του Ισηµερινού της Γης.

(δ) έχει τέτοιο µέτρο που δεν επηρεάζει την περιστροφή της Γης.

∆ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2 http://www.perifysikhs.com



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Φυσική Γ Λυκείου 2022-2023 3ο Σετ Ασκήσεων

1.8. Το κέντρο µάζας ενός στερεού σώµατος :

(α) σε ανοµοιογενές ϐαρυτικό πεδίο συµπίπτει µε το κέντρο ϐάρους.

(ϐ) συµπίπτει µε το κέντρο συµµετρίας, αν το σώµα είναι οµογενές και συµµετρικό.

(γ) αποκλείεται να ϐρίσκεται έξω από το σώµα.

(δ) συµπίπτει πάντοτε µε ένα σηµείο του άξονα περιστροφής του στερεού.

1.9. Μηχανικά στερεά ϑεωρούνται

(α) όλα τα στερεά σώµατα.

(ϐ) µόνο εκείνα τα στερεά σώµατα που έχουν κυλινδρικό σχήµα.

(γ) τα στερεά σώµατα που δεν παραµορφώνονται όταν τους ασκούνται δυνάµεις.

(δ) εκείνα τα σώµατα που στρέφονται όταν τους ασκείται ϱοπή.

1.10. ΄Ενα ελεύθερο στερεό στο οποίο ασκείται Ϲεύγος δυνάµεων µπορεί να :

(α) κάνει µόνο µεταφορική κίνηση.

(ϐ) κάνει µόνο στροφική κίνηση.

(γ) κάνει σύνθετη κίνηση.

(δ) παραµένει ακίνητο.

1.11. Στο διπλανό διάγραµµα δείχνεται η στροφορµή ενός υλικού σηµείου σε σχέση µε το
χρόνο. Για την κίνηση του σώµατος ισχύει ότι

(α) ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής τη χρονική στιγµή t1 είναι µηδέν.

(ϐ) η συνισταµένη ϱοπή που του ασκείται είναι µηδέν.

(γ) η γωνιακή επιτάχυνση είναι ίση µε µηδέν.

(δ) ο ϱυθµός µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας είναι σταθερός.
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1.12. ΄Ενας οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το
κέντρο µάζας του. Το διάγραµµα παριστάνει τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου σε συ-
νάρτηση µε το χρόνο. Κατά την περιστροφή του δίσκου και στο χρονικό διάστηµα 0 έως
t1 τα διανύσµατα της γωνιακής επιτάχυνσης και της γωνιακής ταχύτητας ϐρίσκονται

(α) σε άξονες κάθετους µεταξύ τους.

(ϐ) σε άξονες παράλληλους που απέχουν µεταξύ τους όσο η ακτίνα του δίσκου.

(γ) στον ίδιο άξονα και έχουν αντίθετη κατεύθυνση.

(δ) στον ίδιο άξονα και έχουν ίδια κατεύθυνση.

1.13. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώµατος, που εκτελεί οµαλά µεταβαλλόµενη στρο-
ϕική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής

(α) έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα περιστροφής

(ϐ) έχει κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση του διανύσµατος της µεταβολής της γωνια-
κής ταχύτητας

(γ) έχει κατεύθυνση ίδια µε την κατεύθυνση του διανύσµατος της µεταβολής της γωνιακής
ταχύτητας

(δ) έχει κατεύθυνση ίδια µε την κατεύθυνση του διανύσµατος της αρχικής του γωνιακής τα-
χύτητας.

1.14. Για να διατηρεί ένα σώµα την περιστροφική του κατάσταση σταθερή πρέπει το αλγεβρικό
άθροισµα των ϱοπών να:

(α) είναι σταθερό και διάφορο του µηδενός.

(ϐ) είναι µηδέν.

(γ) αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό.

(δ) µειώνεται µε σταθερό ϱυθµό.
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1.15. ΄Ενα σώµα µικρών διαστάσεων κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατα-
κόρυφο άξονα εκτελώντας κυκλική κίνηση. Ασκούµε στο σώµα µια δύναµη σταθερού
µέτρου που είναι συνεχώς παράλληλη µε την γραµµική του ταχύτητα . Ποιο από τα
παρακάτω διαγράµµατα παριστάνει το ϱυθµό µεταβολής της στροφορµής του σώµατος,
σε συνάρτηση µε τον χρόνο ;

Φυσικής  ζητήματα                                                      1                                                                             fisikis zitimata 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗ  ΜΗΦΑΝΙΚΗ  ΣΤΔΡΔΟΥ 

 

ΘΔΜΑ Α  

 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1-Α4 θαη δίπια ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  
 

Α1.  Έλα ζηεξεό εθηειεί κεηαθνξηθή θίλεζε όηαλ: 

α. ε ηξνρηά θάζε ζεκείνπ είλαη επζεία γξακκή. 

β. όια ηα ζεκεία ηνπ έρνπλ ηαρύηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. 

γ. όια ηα ζεκεία ηνπ έρνπλ θάζε ζηηγκή ηελ ίδηα κεηαμύ ηνπο ηαρύηεηα θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 

παξακέλεη ζηαζεξόο. 

δ. κόλν ην θέληξν κάδαο ηνπ δηαγξάθεη επζύγξακκε ηξνρηά. 

 

 

Α2.  Ο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από θάζεην άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν ηνπ 

εθηειώληαο επηηαρπλόκελε ζηξνθηθή θίλεζε. Γπν ζεκεία Α θαη Β 

απέρνπλ από ην θέληξν ηνπ δίζθνπ απνζηάζεηο RA θαη RΒ 

αληίζηνηρα, κε RB = 2RA. Σπλεπώο, 

α. ν ιόγνο ηωλ γξακκηθώλ ηαρπηήηωλ είλαη πΑ / πΒ = 2 

β. ν ιόγνο ηωλ θεληξνκόιωλ επηηαρύλζεωλ είλαη  αθΑ / αθΒ = 2 

γ. ν ιόγνο ηωλ γωληαθώλ επηηαρύλζεωλ είλαη αγωλΑ / αγωλΒ = 1 

δ. ν ιόγνο ηωλ γωληαθώλ ηαρπηήηωλ είλαη ωΑ / ωΒ = 1/2  

 

 

Α3.  Οξηδόληηνο δίζθνο κπνξεί λα ζηξέθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν, γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ 

πεξλά από ην θέληξν ηνπ. Αζθνύκε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ  νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ 

πνπ είλαη ζπλερώο εθαπηόκελε ζε απηόλ.  

Πνην από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ δίζθνπ 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν;  

 

 
 

 

 

ΔL/Δt 

t 

  ΔL/Δt  ΔL/Δt ΔL/Δt 

   t  t t    (α) (β) (γ) (δ) 

  Α   Β 

1.16. Να γράψετε δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη
Λάθος, για τη λανθασµένη.

(α) Η ϱοπή µιας δύναµης είναι µηδέν αν ο ϕορέας της δύναµης περνά από τον άξονα περι-
στροφής.

(ϐ) Σε ένα ϱολόι µε δείκτες, η γωνιακή ταχύτητα του ωροδείκτη είναι οµόρροπη µε τη γωνιακή
ταχύτητα του λεπτοδείκτη.

(γ) Κάθε χρονική στιγµή, στην κύλιση, η ταχύτητα του σηµείου επαφής του κάθε τροχού µε
τον δρόµο είναι ίση µε µηδέν.

(δ) Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο του επιπέδου τους.

(ε) Σε ένα αυτοκίνητο που κινείται προς το Βορρά, η κατεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας των
τροχών του είναι προς τη ∆ύση.

(στ) Η γωνιακή επιτάχυνση ενός σώµατος ισούται µε τον ϱυθµό µεταβολής της γωνιακής του
ταχύτητας.

(Ϲ) Η ϱοπή µιας δύναµης F⃗ ως προς άξονα περιστροφής είναι µηδέν, όταν ο ϕορέας της
δύναµης είναι παράλληλος στον άξονα περιστροφής.

(η) Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσµα της επαλληλίας µιας µεταφορικής
και µιας στροφικής κίνησης .

2. Θέµα Β - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση

2.1. Μία οριζόντια ϱάβδος ΑΒ µήκους L εκτελεί στροφική κίνηση µε σταθερή γωνιακή τα-
χύτητα ίση µε ω γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα περιστροφής που διέρχεται από
το άκρο της Α. Το µέσο Μ της ϱάβδου έχει κεντροµόλο επιτάχυνση ίση µε:

(α) αk = ω2L (ϐ) αk = ω2L

2
(γ) αk = ω2L

4
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.2. Τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια χρονική στιγµή το
σηµείο ∆ ϐρίσκεται στην κατακόρυφη διάµετρο και απέχει από το κέντρο Κ απόσταση
R

2
(ϐρίσκεται πάνω από το Κ). Εάν η ταχύτητα του ∆ είναι υ∆ , η ταχύτητα του κέντρου

µάζας είναι :

http://perifysikhs.wordpress.com 
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Ιία μνηδόκηηα νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  εθηειεί ζηνμθηθή θίκεζε με ζηαζενή γςκηαθή 

ηαπύηεηα ίζε με  γύνς από ζηαζενό θαηαθόνοθμ άλμκα πενηζηνμθήξ πμο δηένπεηαη από ημ 

άθνμ ηεξ Α. Τμ μέζμ Ι ηεξ νάβδμο έπεη θεκηνμμόιμ επηηάποκζε ίζε με: 

       α) .                     β) .                          γ) .  

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Τνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη 

ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Ηάπμηα πνμκηθή ζηηγμή 

ημ ζεμείμ Δ βνίζθεηαη ζηεκ θαηαθόνοθε 

δηάμεηνμ θαη απέπεη από ημ θέκηνμ Η 

απόζηαζε  (βνίζθεηαη πάκς από 

ημ Η).  

Γάκ ε ηαπύηεηα ημο Δ είκαη , ε ηαπύηεηα 

ημο θέκηνμο μάδαξ είκαη: 

α)                            β)                                  γ)  

Πμημ από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Δίζθμξ αθηίκαξ  θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη θαη ε γςκηαθή ημο ηαπύηεηα 

μεηαβάιιεηαη με ημ πνόκμ όπςξ θαίκεηαη ζημ δηάγναμμα. 

 

A) ε ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ηεκ πνμκηθή 

ζηηγμή  είκαη: 

α) . 

β) . 

γ) . 

 

Β) Ε γςκηαθή επηηάποκζε ημο ζώμαημξ είκαη: 

 

α)                  β)                γ)  

(α) υcm =
3

2
υ∆ (ϐ) υcm =

2

3
υ∆ (γ) υcm =

1

2
υ∆

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.3. Τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο µε ταχύτητα υcm. Το Β ϐρίσκε-
ται στην περιφέρεια του τροχού και η επιβατική του ακτίνα σχηµατίζει µε την κατακόρυ-
ϕη διάµετρο γωνία 60o (όπως στο σχήµα).
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Γ) Τμ δηάζηεμα πμο έπεη δηακύζεη μ δίζθμξ μέπνη ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t=2s είκαη: 

 

α) .                 β) .                        γ) . 

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Δομ μμμγεκείξ δίζθμη ζηνέθμκηαη γύνς από ζηαζενό άλμκα πενηζηνμθήξ πμο πενκά από 

ημ θέκηνμ ημοξ. Σημ δηάγναμμα θαίκεηαη πςξ μεηαβάιιεηαη ε γςκία πμο δηαγνάθεη θάζε δίζθμξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ. 

α) μη δομ δίζθμη έπμοκ ηεκ ίδηα γςκηαθή επηηάποκζε 

(με μεδεκηθή). 

β) μη δίζθμη εθηειμύκ επηηαποκόμεκε θίκεζε με 

δηαθμνεηηθέξ γςκηαθέξ επηηαπύκζεηξ. 

γ) μη δομ δίζθμη εθηειμύκ μμαιή ζηνμθηθή θίκεζε θαη 

ε γςκηαθή ηαπύηεηα ημο πνώημο θάζε πνμκηθή 

ζηηγμή είκαη μεγαιύηενε από ηεκ γςκηαθή ηαπύηεηα 

ημο δεοηένμο ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή. 

δ) ζε ίζμοξ πνόκμοξ μ δίζθμξ 2 ζα εθηειέζεη 

πενηζζόηενεξ πενηζηνμθέξ από ημκ δίζθμ 1. 

Κα παναθηενηζηεί θάζε πνόηαζε ζακ ζςζηή ε ιακζαζμέκε θαη κα δηθαημιμγεζεί μ παναθηενηζμόξ 

ηεξ θάζε πνόηαζεξ. 

 Τνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη ζε μνηδόκηημ δάπεδμ με ηαπύηεηα . Τμ Β 

βνίζθεηαη ζηεκ πενηθένεηα ημο ηνμπμύ θαη ε επηβαηηθή ημο αθηίκα ζπεμαηίδεη με ηεκ θαηαθόνοθε 

δηάμεηνμ γςκία  (όπςξ ζημ ζπήμα).  

Το μέηρο ηης ηατύηηηας ηοσ Β 

είναι: 

α) . 

β) . 

γ) . 

δ) . 

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  Το µέτρο της ταχύτητας του Β είναι :

(α) υB = υcm (ϐ) υB = υcm
√
2 (γ) υB =

υcm
2

(δ)υB =
3υcm
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.4. ∆ίσκος ακτίνας R = 0, 3m κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και η γωνιακή του ταχύτητα
µεταβάλλεται µε το χρόνο όπως ϕαίνεται στο διάγραµµα.

Α. η ταχύτητα του κέντρου µάζας την χρονική στιγµή t1 = 2s είναι :
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Ιία μνηδόκηηα νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  εθηειεί ζηνμθηθή θίκεζε με ζηαζενή γςκηαθή 

ηαπύηεηα ίζε με  γύνς από ζηαζενό θαηαθόνοθμ άλμκα πενηζηνμθήξ πμο δηένπεηαη από ημ 

άθνμ ηεξ Α. Τμ μέζμ Ι ηεξ νάβδμο έπεη θεκηνμμόιμ επηηάποκζε ίζε με: 

       α) .                     β) .                          γ) .  

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Τνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη 

ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Ηάπμηα πνμκηθή ζηηγμή 

ημ ζεμείμ Δ βνίζθεηαη ζηεκ θαηαθόνοθε 

δηάμεηνμ θαη απέπεη από ημ θέκηνμ Η 

απόζηαζε  (βνίζθεηαη πάκς από 

ημ Η).  

Γάκ ε ηαπύηεηα ημο Δ είκαη , ε ηαπύηεηα 

ημο θέκηνμο μάδαξ είκαη: 

α)                            β)                                  γ)  

Πμημ από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Δίζθμξ αθηίκαξ  θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη θαη ε γςκηαθή ημο ηαπύηεηα 

μεηαβάιιεηαη με ημ πνόκμ όπςξ θαίκεηαη ζημ δηάγναμμα. 

 

A) ε ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ηεκ πνμκηθή 

ζηηγμή  είκαη: 

α) . 

β) . 

γ) . 

 

Β) Ε γςκηαθή επηηάποκζε ημο ζώμαημξ είκαη: 

 

α)                  β)                γ)  

(α) υcm = 50m/s (ϐ) υcm = 2m/s (γ) υcm = 5m/s

Β. Το διάστηµα που έχει διανύσει ο δίσκος µέχρι την
χρονική στιγµή t = 2s είναι :

(α) S = 2m (ϐ) S = 4m (γ) S = 50m

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.5. ∆υο οµογενείς δίσκοι στρέφονται γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής που περνά από
το κέντρο τους. Στο διάγραµµα ϕαίνεται πως µεταβάλλεται η γωνία που διαγράφει κάθε
δίσκος σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

http://perifysikhs.wordpress.com 

Ιηπάιεξ Γ. Ηαναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 3 

Γ) Τμ δηάζηεμα πμο έπεη δηακύζεη μ δίζθμξ μέπνη ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t=2s είκαη: 

 

α) .                 β) .                        γ) . 

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Δομ μμμγεκείξ δίζθμη ζηνέθμκηαη γύνς από ζηαζενό άλμκα πενηζηνμθήξ πμο πενκά από 

ημ θέκηνμ ημοξ. Σημ δηάγναμμα θαίκεηαη πςξ μεηαβάιιεηαη ε γςκία πμο δηαγνάθεη θάζε δίζθμξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ. 

α) μη δομ δίζθμη έπμοκ ηεκ ίδηα γςκηαθή επηηάποκζε 

(με μεδεκηθή). 

β) μη δίζθμη εθηειμύκ επηηαποκόμεκε θίκεζε με 

δηαθμνεηηθέξ γςκηαθέξ επηηαπύκζεηξ. 

γ) μη δομ δίζθμη εθηειμύκ μμαιή ζηνμθηθή θίκεζε θαη 

ε γςκηαθή ηαπύηεηα ημο πνώημο θάζε πνμκηθή 

ζηηγμή είκαη μεγαιύηενε από ηεκ γςκηαθή ηαπύηεηα 

ημο δεοηένμο ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή. 

δ) ζε ίζμοξ πνόκμοξ μ δίζθμξ 2 ζα εθηειέζεη 

πενηζζόηενεξ πενηζηνμθέξ από ημκ δίζθμ 1. 

Κα παναθηενηζηεί θάζε πνόηαζε ζακ ζςζηή ε ιακζαζμέκε θαη κα δηθαημιμγεζεί μ παναθηενηζμόξ 

ηεξ θάζε πνόηαζεξ. 

 Τνμπόξ θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη ζε μνηδόκηημ δάπεδμ με ηαπύηεηα . Τμ Β 

βνίζθεηαη ζηεκ πενηθένεηα ημο ηνμπμύ θαη ε επηβαηηθή ημο αθηίκα ζπεμαηίδεη με ηεκ θαηαθόνοθε 

δηάμεηνμ γςκία  (όπςξ ζημ ζπήμα).  

Το μέηρο ηης ηατύηηηας ηοσ Β 

είναι: 

α) . 

β) . 

γ) . 

δ) . 

Πμηό από ηα παναπάκς είκαη ημ ζςζηό; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

(α) οι δυο δίσκοι έχουν την ίδια γωνιακή επιτάχυνση (µη µηδενική).

(ϐ) οι δίσκοι εκτελούν επιταχυνόµενη κίνηση µε διαφορετικές γωνιακές επιταχύνσεις.

(γ) οι δυο δίσκοι εκτελούν οµαλή στροφική κίνηση και η γωνιακή ταχύτητα του πρώτου κάθε
χρονική στιγµή είναι µεγαλύτερη από την γωνιακή ταχύτητα του δευτέρου την ίδια χρονική
στιγµή.

∆ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 7 http://www.perifysikhs.com



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Φυσική Γ Λυκείου 2022-2023 3ο Σετ Ασκήσεων

(δ) σε ίσους χρόνους ο (δίσκος 2) ϑα εκτελέσει περισσότερες περιστροφές από τον (δίσκο 1).

Να χαρακτηριστεί κάθε πρόταση σαν σωστή η λανθασµένη και να δικαιολογηθεί ο χαρακτη-

ϱισµός της κάθε πρότασης.

2.6. Οι δύο οµόκεντροι δίσκοι του διπλανού σχήµατος µπορούν να περιστρέφονται γύρω
από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο τους.
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Ε νάβδμξ ΑΒ είκαη μμμγεκήξ, έπεη βάνμξ  θαη ηζμννμπεί όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 

 
 

α) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη μ ημίπμξ θαη ημ δάπεδμ κα είκαη ιεία. 

 

β) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη κα είκαη ιείμξ μ ημίπμξ θαη ημ δάπεδμ κα έπεη ηνηβή. 

 

γ) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη κα είκαη ιείμ ημ δάπεδμ θαη μ ημίπμξ κα έπεη ηνηβή. 

 

Κα παναθηενηζηεί θάζε πνόηαζε ζακ ζςζηή ε ιακζαζμέκε δηθαημιμγώκηαξ ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Οη δύμ μμόθεκηνμη δίζθμη ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη γύνς από 

ζηαζενό άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημοξ.  

Οη δίζθμη είκαη θμιιεμέκμη θαη μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη ζακ 

έκα ζώμα. Αζθμύμε ζημοξ δίζθμοξ ηηξ δοκάμεηξ θαη  πμο 

θαίκμκηαη ζημ ζπήμα θαη ηειηθά παναηενμύμε όηη ημ ζύζηεμα 

πενηζηνέθεηαη με ζηαζενή γςκηαθή ηαπύηεηα. 

Γηα ηηξ δοκάμεηξ  θαη  ηζπύεη: 

α) .                β) .          γ) . 

 

Πμηα απάκηεζε είκαη ζςζηή; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Έκαξ μμμγεκήξ μνηδόκηημξ δίζθμξ, μάδαξ  θαη αθηίκαξ , πενηζηνέθεηαη γύνς από 

θαηαθόνοθμ αθιόκεημ άλμκα , μ μπμίμξ δηένπεηαη από ημ θέκηνμ  ημο δίζθμο. Έκα μηθνό 

Οι δίσκοι είναι κολληµένοι και µπορούν να περιστρέφονται σαν ένα σώµα. Ασκούµε
στους δίσκους τις δυνάµεις F1 και F2 που ϕαίνονται στο σχήµα και τελικά παρατηρούµε
ότι το σύστηµα ισορροπεί. Για τις δυνάµεις F1 και F2 ισχύει :

(α) F1 = 2F2

(ϐ) F2 = 2F1

(γ) F1 = F2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.7. Η ϱάβδος ΑΒ είναι οµογενής, έχει ϐάρος w και ισορροπεί όπως ϕαίνεται στο σχήµα.
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Ε νάβδμξ ΑΒ είκαη μμμγεκήξ, έπεη βάνμξ  θαη ηζμννμπεί όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 

 
 

α) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη μ ημίπμξ θαη ημ δάπεδμ κα είκαη ιεία. 

 

β) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη κα είκαη ιείμξ μ ημίπμξ θαη ημ δάπεδμ κα έπεη ηνηβή. 

 

γ) Γηα κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ ζα πνέπεη κα είκαη ιείμ ημ δάπεδμ θαη μ ημίπμξ κα έπεη ηνηβή. 

 

Κα παναθηενηζηεί θάζε πνόηαζε ζακ ζςζηή ε ιακζαζμέκε δηθαημιμγώκηαξ ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Οη δύμ μμόθεκηνμη δίζθμη ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη γύνς από 

ζηαζενό άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημοξ.  

Οη δίζθμη είκαη θμιιεμέκμη θαη μπμνμύκ κα πενηζηνέθμκηαη ζακ 

έκα ζώμα. Αζθμύμε ζημοξ δίζθμοξ ηηξ δοκάμεηξ θαη  πμο 

θαίκμκηαη ζημ ζπήμα θαη ηειηθά παναηενμύμε όηη ημ ζύζηεμα 

πενηζηνέθεηαη με ζηαζενή γςκηαθή ηαπύηεηα. 

Γηα ηηξ δοκάμεηξ  θαη  ηζπύεη: 

α) .                β) .          γ) . 

 

Πμηα απάκηεζε είκαη ζςζηή; Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Έκαξ μμμγεκήξ μνηδόκηημξ δίζθμξ, μάδαξ  θαη αθηίκαξ , πενηζηνέθεηαη γύνς από 

θαηαθόνοθμ αθιόκεημ άλμκα , μ μπμίμξ δηένπεηαη από ημ θέκηνμ  ημο δίζθμο. Έκα μηθνό 
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(α) Για να ισορροπεί η ϱάβδος ϑα πρέπει ο τοίχος και το δάπεδο να είναι λεία.

(ϐ) Για να ισορροπεί η ϱάβδος ϑα πρέπει να είναι λείος ο τοίχος και το δάπεδο να έχει τριβή.

(γ) Για να ισορροπεί η ϱάβδος ϑα πρέπει να είναι λείο το δάπεδο και ο τοίχος να έχει τριβή.

Να χαρακτηριστεί κάθε πρόταση σαν σωστή η λανθασµένη δικαιολογώντας την επιλογή σας.

2.8. Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ΄Ηλιο. Το κοντινότερο σηµείο στον
΄Ηλιο ονοµάζεται Περιήλιο (π) και το πιο αποµακρυσµένο Αφήλιο (α). Αν ϑεωρήσουµε
τη Γη υλικό σηµείο τότε για τις αντίστοιχες αποστάσεις ισχύει rα = 2rπ , τότε :

http://perifysikhs.wordpress.com 

Ιηπάιεξ Γ. Ηαναδεμεηνίμο, Φοζηθόξ Msc Σειίδα 6 

Ε ζςζηή γναθηθή πανάζηαζε ηεξ νμπήξ  ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ t είκαη ημ: 

 

 
Κα επηιέληε ημ ζςζηό δηάγναμμα θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.  

. Σημ ζπήμα θαίκμκηαη ζε θάημρε δύμ όμμηεξ μμμγεκείξ νάβδμη (1) θαη (2), πμο βνίζθμκηαη 

ζε ιείμ μνηδόκηημ δάπεδμ. Ε νάβδμξ (1) είκαη ειεύζενε εκώ ε 

νάβδμξ (2) είκαη ζηενεςμέκε αθιόκεηα ζημ ανηζηενό άθνμ ηεξ 

Α. Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ μηαξ μμμγεκμύξ νάβδμο ςξ πνμξ 

άλμκα θάζεημ ζ’ αοηήκ πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ μάδαξ 

ηεξ: . 

 

Αζθμύμε ζημ δεληό άθνμ ημοξ ηεκ ίδηα μνηδόκηηα δύκαμε F 

θάζεηα ζε θάζε νάβδμ. Γηα ηα μέηνα ηςκ γςκηαθώκ επηηαπύκζεςκ θαη , πμο ζ’ απμθηήζμοκ 

ακηίζημηπα μη δύμ νάβδμη ηζπύεη: 

             α) .                             β) .                       γ) . 

Κα επηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

. Ε Γε ζηνέθεηαη ζε ειιεηπηηθή ηνμπηά γύνς από ημκ Ήιημ. Τμ θμκηηκόηενμ ζεμείμ ζημκ 

Ήιημ μκμμάδεηαη Πενηήιημ (π) θαη ημ πημ απμμαθνοζμέκμ Αθήιημ (α). Ακ ζεςνήζμομε ηε Γε οιηθό 

ζεμείμ ηόηε γηα ηηξ ακηίζημηπεξ απμζηάζεηξ 

ηζπύεη , ηόηε: 

  

α) Γηα ηηξ ηαπύηεηεξ δηέιεοζεξ ηεξ Γεξ από ημ 

αθήιημ θαη ημ πενηήιημ ηζπύεη . 

 

β) Γηα ηηξ θηκεηηθέξ εκένγεηεξ δηέιεοζεξ ηεξ Γεξ 

από ημ αθήιημ θαη ημ πενηήιημ ηζπύεη . 

(α) Για τις ταχύτητες διέλευσης της Γης από το αφήλιο και το περιήλιο ισχύει υα = 2υπ

(ϐ) Για τις κινητικές ενέργειες διέλευσης της Γης από το αφήλιο και το περιήλιο ισχύει Kπ =
4Kα .

Να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ) και να αιτιολογήσετε τους χαρα-

κτηρισµούς.

2.9. ΄Ενα σωµάτιο µάζας m περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Αν η απόσταση του
σωµατίου από τον άξονα διπλασιαστεί, χωρίς να µεταβληθεί η γωνιακή του ταχύτητα, η
στροφορµή του ως προς τον άξονα περιστροφής:

(α) διπλασιάζεται.

(ϐ) τετραπλασιάζεται.

(γ) παραµένει σταθερή.

(δ) υποδιπλασιάζεται.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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Ο ανπηθά αθίκεημξ δίζθμξ ημο ζπήμαημξ λεθηκά κα 

ζηνέθεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  με ηεκ επίδναζε μηαξ 

δύκαμεξ , ςξ πνμξ άλμκα πμο πενκάεη από ημ θέκηνμ μάδαξ ημο 

θαη είκαη θάζεημξ ζηεκ επηθάκεηά ημο. Τε πνμκηθή ζηηγμή  μ 

δίζθμξ έπεη ζηνμθμνμή , ςξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο, 

θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  μ δίζθμξ έπεη ζηνμθμνμή . Ε 

δύκαμε από ηεκ ανπή μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή  πανάγεη 

ένγμ . Από ηεκ ανπή μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή  ε 

δύκαμε πανάγεη ένγμ: 

 

 

α) .                                   β) .                                    γ) . 

Κα επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε. Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Ε μνηδόκηηα νάβδμξ ΑΗ ημο ζπήμαημξ είκαη αβανήξ 

θαη ζηνέθεηαη γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο είκαη θάζεημξ 

ζε αοηήκ θαη δηένπεηαη από ημ άθνμ ηεξ Η. Ε 

μάδα  ζογθναηείηαη ζε απόζηαζε  από ημκ 

άλμκα πενηζηνμθήξ θαη ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηάξ ηεξ είκαη . 

Ε μάδα αθήκεηαη ειεύζενε κα μεηαθηκεζεί ζημ ζεμείμ Α πμο 

απέπεη απόζηαζε . Γηα ημ ιόγμ ηςκ 

θηκεηηθώκ εκενγεηώκ πμο έπεη ε μάδα  ζηηξ παναπάκς 

ζέζεηξ  θαη  ακηίζημηπα, ηζπύεη: 
 

 

 

α) .                             β) .                                     γ) . 

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

2.10. Η οριζόντια ϱάβδος ΑΚ του σχήµατος είναι αβαρής και στρέφεται γύρω από κατακόρυφο
άξονα που είναι κάθετος σε αυτήν και διέρχεται από το άκρο της Κ. Η µάζα m συγκρα-
τείται σε απόσταση (ΠΚ)=Rπ από τον άξονα περιστροφής και το µέτρο της ταχύτητάς της
είναι υπ.

Η µάζα αφήνεται ελεύθερη να µετακινηθεί στο σηµείο Α που απέχει απόσταση (ΑΚ) =
RA = 4Rπ . Για το λόγο των κινητικών ενεργειών που έχει η µάζα m στις παραπάνω
ϑέσεις Kπ και KA αντίστοιχα, ισχύει :

(α)
Kπ

KA
= 1 (ϐ)

Kπ

KA
= 4 (γ)

Kπ

KA
= 16

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.11. Το σφαιρίδιο του σχήµατος, µάζας m,διαγράφει οριζόντιο κύκλο ακτίνας ΚΣ = R µε
γωνιακή ταχύτητα ω δεµένο στο άκρο αβαρούς µη εκτατού νήµατος, το οποίο περνάει
από κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ. Στο άκρο Μ του νήµατος ασκείται κατάλληλη δύναµη F ,
ώστε αυτό να κινηθεί χωρίς τριβή διαµέσου του σωλήνα µέχρι η ακτίνα περιστροφής του
σφαιριδίου µάζας m να γίνει ΚΣ΄ = R/2.

Σε όλη τη διάρκεια της µεταβολής της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς, ϑεωρούµε ότι το
σφαιρίδιο κινείται εκτελώντας κυκλική κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές.Το
έργο της δύναµης F για τη µετακίνηση του σφαιριδίου µάζας m ϑα είναι ίσο µε :

(α)
1

2
mω2R2

(ϐ)
2

3
mω2R2

(γ)
3

2
mω2R2
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες - Ιούνης 2018

2.12. Λεπτή οµογενής σκάλα ϐάρους w Ισορροπεί, ακουµπώντας σε λείο κατακόρυφο τοίχο
και τραχύ οριζόντιο δάπεδο, όπως στο σχήµα 1. Εάν µ ο συντελεστής οριακής στατικής
τριβής µεταξύ σκάλας και οριζοντίου δαπέδου, τότε η ελάχιστη τιµή της εφαπτοµένης
της γωνίας ϕ, για την οποία η σκάλα ισορροπεί, είναι ίση µε

(α) ϵϕϕ =
1

µ
(ϐ) ϵϕϕ =

1

2µ
(γ) ϵϕϕ =

3

2µ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες - Ιούνιος 2021

2.13. Λεπτή σανίδα κινείται οριζόντια µε σταθερή ταχύτητα υ⃗, χωρίς να ολισθαίνει, πάνω
σε δύο τροχούς (1) και (2) αντίστοιχα όπως στο σχήµα 3. Ο τροχός (1) ακτίνας R1

περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα χωρίς τριβές και ο τροχός (2) ακτίνας R2 = λR1

(όπου λ > 1) κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. ΄Οταν η σανίδα σε χρόνο t έχει µετακινηθεί
κατά x οι δύο τροχοί έχουν κάνει N1 και N2 περιστροφές αντίστοιχα. Ο λόγος των

περιστροφών
N1

N2

των δύο κυλίνδρων είναι ίσος µε :

(α) λ (ϐ) 2λ (γ) 4λ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες - Σεπτέµβριος 2021
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3. Θέµα Γ - Ασκήσεις

3.1. Μια ϱάβδος ΑΒ περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από έναν σταθερό
οριζόντιο άξονα που περνάει από ένα σηµείο πάνω στη ϱάβδο.Το άκρο Α έχει γραµµική
ταχύτητα που έχει µέτρο υA = 1m/s ενώ το άκρο Β έχει γραµµική ταχύτητα µέτρου
υB = 30m/s

Αν το µήκος της ϱάβδου είναι ℓ = 40cm να ϐρεθούν :

(α) Η γωνιακή ταχύτητα της ϱάβδου.

(ϐ) Η απόσταση που απέχει το άκρο Α της ϱάβδου από τον άξονα περιστροφής.

(γ) Η γωνία στροφής της ϱάβδου σε χρόνο ∆t = 2s .

(δ) Ο αριθµός των περιστροφών της ϱάβδου στον παραπάνω χρόνο.

3.2. ΄Ενας τροχός που αρχικά ηρεµεί αρχίζει να περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή επιτάχυν-
ση γύρω από σταθερό άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το
κέντρο του. Μετά από t = 10s ο τροχός έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα ω = 40rad/s.

(α) Να ϐρεθεί η γωνιακή του επιτάχυνση.

(ϐ) Να γίνει το διάγραµµα ω − t για τον τροχό έως την t = 10s .

∆ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12 http://www.perifysikhs.com



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Φυσική Γ Λυκείου 2022-2023 3ο Σετ Ασκήσεων

(γ) Να ϐρεθεί η γωνία που διαγράφει ο τροχός από το 3ο έως το 7ο δευτερόπλεπτο της κίνησης
του.

(δ) Να ϐρεθεί ο αριθµός των περιστροφών του τροχού από την t = 0 έως την t = 10s

3.3. ΄Ενας ποδηλάτης, ενώ κινείται ευθύγραµµα σε οριζόντιο δρόµο µε ταχύτητα υo = 10m/s,
ξεκινά τη χρονική στιγµή t = 0, να κάνει οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση µε επιτάχυνση
α = 1m/s2. Κάθε τροχός του ποδηλάτου έχει ακτίνα R = 20cm και σε απόσταση r =
10cm από τον άξονα περιστροφής του ϕέρει στερεωµένο µικρό ανακλαστικό µάζας 10g.
Κάθε τροχός του ποδηλάτου κυλίεται. Για τη χρονική στιγµή t = 10s, να υπολογίσετε :

(α) τη µετατόπιση του ποδηλάτου και την ταχύτητα που αυτό ϑα αποκτήσει.

(ϐ) το µέτρο και την κατεύθυνση της στροφορµής του ανακλαστικού ως προς τον άξονα περι-
στροφής του τροχού αν το ποδήλατο κινείται στην κατεύθυνση δύσης- ανατολής.

(γ) το µέτρο της ταχύτητας του ανακλαστικού, αν ϐρίσκεται πάνω από την οριζόντια διάµετρο
και η επιβατική ακτίνα του σχηµατίζει γωνία 30o µε την οριζόντια διάµετρο.

(δ) Για το χρονικό διάστηµα από 0s έως 10s, να σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες τη γωνιακή
ταχύτητα ενός τροχού σε σχέση µε το χρόνο.

3.4. Οµογενής ϱάβδος ΑΒ µήκους L = 4m και ϐάρους w = 100N ισορροπεί οριζόντια
στηριζόµενη σε κατακόρυφο τοίχο µε άρθρωση και στο σηµείο της Λ σε υποστήριγµα (
ΜΛ = L/4) , Η ϱάβδος ισορροπεί οριζόντια.
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Ομμγεκήξ νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ηζμννμπεί μνηδόκηηα 

ζηενηδόμεκε ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ με 

άνζνςζε θαη ζημ ζεμείμ ηεξ Θ ζε 

οπμζηήνηγμα ( ) , Ε 

νάβδμξ ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα βνεζεί ε δύκαμε Κ πμο 

δέπεηαη ε νάβδμξ από ημ 

οπμζηήνηγμα. 

β) Πόζμ είκαη ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη ε νάβδμξ από ηεκ άνζνςζε. 

γ) Ιεηαθηκμύμε ημ οπμζηήνηγμα θαη ημ ημπμζεημύμε ζημ Δ, ημ μπμίμ είκαη ημ μέζμ ημο ΑΙ. Πόζε 

είκαη πιέμκ ε δύκαμε πμο αζθεί ημ οπμζηήνηγμα ζηε νάβδμ;  

. Ε νάβδμξ ΑΒ ημο παναθάης ζπήμαημξ είκαη μμμγεκήξ, έπεη μήθμξ  θαη 

βάνμξ  θαη ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα οπμιμγηζζεί ε ηάζε ημο 

κήμαημξ. 

β) Σημ ζεμείμ Α ε νάβδμξ 

εθάπηεηαη ζημκ ημίπμ. Ακ ε ηνηβή 

πμο δέπεηαη ε νάβδμξ είκαη μέγηζηε δοκαηή ώζηε κα ηζμννμπεί, κα βνεζεί μ ζοκηειεζηήξ ζηαηηθήξ 

ηνηβήξ μεηαλύ νάβδμο θαη ημίπμο. 

. Σηα άθνα Α θαη Β ηεξ μμμγεκμύξ νάβδμο μήθμοξ  έπμομε θνεμάζεη 2 ζώμαηα με 

μάδεξ  θαη Δίκεηαη . 

α) Ακ ε νάβδμξ είκαη αβανήξ, πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα έηζη ώζηε ημ 

ζύζηεμα ηςκ ηνηώκ ζςμάηςκ κα ηζμννμπεί; 

β) Ακ ε νάβδμξ έπεη βάνμξ , πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα ώζηε ημ 

ζύζηεμα κα ηζμννμπεί; 

γ) Αθαηνμύμε ημ  θαη από ηε νάβδμ θνέμεηαη μόκμ 

ημ . Πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα γηα 

κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ; Πόζε είκαη ε δύκαμε πμο αζθεί ημ 

οπμζηήνηγμα ζηεκ νάβδμ; 

(α) Να ϐρεθεί η δύναµη Ν που δέχεται η ϱάβδος από το υποστήριγµα.

(ϐ) Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης που δέχεται η ϱάβδος από την άρθρωση.

(γ) Μετακινούµε το υποστήριγµα και το τοποθετούµε στο Ζ, το οποίο είναι το µέσο του ΑΜ.
Πόση είναι πλέον η δύναµη που ασκεί το υποστήριγµα στη ϱάβδο ;

3.5. Η ϱάβδος ΑΒ του παρακάτω σχήµατος είναι οµογενής, έχει µήκος L και ϐάρος w =

100N και ισορροπεί οριζόντια.

(α) Να υπολογισθεί η τάση του νήµατος.

(ϐ) Στο σηµείο Α η ϱάβδος εφάπτεται στον τοίχο. Αν η τριβή που δέχεται η ϱάβδος είναι µέγιστη
δυνατή ώστε να ισορροπεί, να ϐρεθεί ο συντελεστής στατικής τριβής µεταξύ ϱάβδου και
τοίχου.
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Ομμγεκήξ νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ηζμννμπεί μνηδόκηηα 

ζηενηδόμεκε ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ με 

άνζνςζε θαη ζημ ζεμείμ ηεξ Θ ζε 

οπμζηήνηγμα ( ) , Ε 

νάβδμξ ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα βνεζεί ε δύκαμε Κ πμο 

δέπεηαη ε νάβδμξ από ημ 

οπμζηήνηγμα. 

β) Πόζμ είκαη ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη ε νάβδμξ από ηεκ άνζνςζε. 

γ) Ιεηαθηκμύμε ημ οπμζηήνηγμα θαη ημ ημπμζεημύμε ζημ Δ, ημ μπμίμ είκαη ημ μέζμ ημο ΑΙ. Πόζε 

είκαη πιέμκ ε δύκαμε πμο αζθεί ημ οπμζηήνηγμα ζηε νάβδμ;  

. Ε νάβδμξ ΑΒ ημο παναθάης ζπήμαημξ είκαη μμμγεκήξ, έπεη μήθμξ  θαη 

βάνμξ  θαη ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα οπμιμγηζζεί ε ηάζε ημο 

κήμαημξ. 

β) Σημ ζεμείμ Α ε νάβδμξ 

εθάπηεηαη ζημκ ημίπμ. Ακ ε ηνηβή 

πμο δέπεηαη ε νάβδμξ είκαη μέγηζηε δοκαηή ώζηε κα ηζμννμπεί, κα βνεζεί μ ζοκηειεζηήξ ζηαηηθήξ 

ηνηβήξ μεηαλύ νάβδμο θαη ημίπμο. 

. Σηα άθνα Α θαη Β ηεξ μμμγεκμύξ νάβδμο μήθμοξ  έπμομε θνεμάζεη 2 ζώμαηα με 

μάδεξ  θαη Δίκεηαη . 

α) Ακ ε νάβδμξ είκαη αβανήξ, πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα έηζη ώζηε ημ 

ζύζηεμα ηςκ ηνηώκ ζςμάηςκ κα ηζμννμπεί; 

β) Ακ ε νάβδμξ έπεη βάνμξ , πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα ώζηε ημ 

ζύζηεμα κα ηζμννμπεί; 

γ) Αθαηνμύμε ημ  θαη από ηε νάβδμ θνέμεηαη μόκμ 

ημ . Πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα γηα 

κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ; Πόζε είκαη ε δύκαμε πμο αζθεί ημ 

οπμζηήνηγμα ζηεκ νάβδμ; 

3.6. Στα άκρα Α και Β της οµογενούς ϱάβδου µήκους L = 1m έχουµε κρεµάσει 2 σώµατα
µε µάζες m1 = 3kg και m2 = 1kg ∆ίνεται g = 10m/s2 .
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Ομμγεκήξ νάβδμξ ΑΒ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ηζμννμπεί μνηδόκηηα 

ζηενηδόμεκε ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ με 

άνζνςζε θαη ζημ ζεμείμ ηεξ Θ ζε 

οπμζηήνηγμα ( ) , Ε 

νάβδμξ ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα βνεζεί ε δύκαμε Κ πμο 

δέπεηαη ε νάβδμξ από ημ 

οπμζηήνηγμα. 

β) Πόζμ είκαη ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη ε νάβδμξ από ηεκ άνζνςζε. 

γ) Ιεηαθηκμύμε ημ οπμζηήνηγμα θαη ημ ημπμζεημύμε ζημ Δ, ημ μπμίμ είκαη ημ μέζμ ημο ΑΙ. Πόζε 

είκαη πιέμκ ε δύκαμε πμο αζθεί ημ οπμζηήνηγμα ζηε νάβδμ;  

. Ε νάβδμξ ΑΒ ημο παναθάης ζπήμαημξ είκαη μμμγεκήξ, έπεη μήθμξ  θαη 

βάνμξ  θαη ηζμννμπεί μνηδόκηηα.  

α) Κα οπμιμγηζζεί ε ηάζε ημο 

κήμαημξ. 

β) Σημ ζεμείμ Α ε νάβδμξ 

εθάπηεηαη ζημκ ημίπμ. Ακ ε ηνηβή 

πμο δέπεηαη ε νάβδμξ είκαη μέγηζηε δοκαηή ώζηε κα ηζμννμπεί, κα βνεζεί μ ζοκηειεζηήξ ζηαηηθήξ 

ηνηβήξ μεηαλύ νάβδμο θαη ημίπμο. 

. Σηα άθνα Α θαη Β ηεξ μμμγεκμύξ νάβδμο μήθμοξ  έπμομε θνεμάζεη 2 ζώμαηα με 

μάδεξ  θαη Δίκεηαη . 

α) Ακ ε νάβδμξ είκαη αβανήξ, πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα έηζη ώζηε ημ 

ζύζηεμα ηςκ ηνηώκ ζςμάηςκ κα ηζμννμπεί; 

β) Ακ ε νάβδμξ έπεη βάνμξ , πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα ώζηε ημ 

ζύζηεμα κα ηζμννμπεί; 

γ) Αθαηνμύμε ημ  θαη από ηε νάβδμ θνέμεηαη μόκμ 

ημ . Πμύ πνέπεη κα ημπμζεηήζμομε ημ οπμζηήνηγμα γηα 

κα ηζμννμπεί ε νάβδμξ; Πόζε είκαη ε δύκαμε πμο αζθεί ημ 

οπμζηήνηγμα ζηεκ νάβδμ; 

(α) Αν η ϱάβδος είναι αβαρής, πού πρέπει να τοποθετήσουµε το υποστήριγµα έτσι ώστε το
σύστηµα των τριών σωµάτων να ισορροπεί ;

(ϐ) Αν η ϱάβδος έχει ϐάρος w = 60N , πού πρέπει να τοποθετήσουµε το υποστήριγµα ώστε
το σύστηµα να ισορροπεί ;

(γ) Αφαιρούµε το m1 και από τη ϱάβδο κρέµεται µόνο το m2. Πού πρέπει να τοποθετήσουµε το
υποστήριγµα για να ισορροπεί η ϱάβδος· Πόση είναι η δύναµη που ασκεί το υποστήριγµα
στην ϱάβδο ;

3.7. Μια οµογενής σανίδα ΚΛ µήκους L = 10m και ϐάρους w = 1200N τοποθετείται πάνω
σε µια επιφάνεια ώστε το τµήµα ∆Λ µήκους L = 4m να προεξέχει της επιφάνειας. ΄Ενας
άνθρωπος ϐάρους w1 = 800N ξεκινάει από το άκρο Κ και κινείται πάνω στη σανίδα µε
κατεύθυνση προς το Λ.
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. Ιηα μμμγεκήξ ζακίδα ΗΘ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ημπμζεηείηαη 

πάκς ζε μηα επηθάκεηα ώζηε ημ ημήμα ΔΘ μήθμοξ  κα πνμελέπεη ηεξ επηθάκεηαξ. Έκαξ 

άκζνςπμξ 

βάνμοξ  

λεθηκάεη από ημ άθνμ Η 

θαη θηκείηαη πάκς ζηε 

ζακίδα με θαηεύζοκζε 

πνμξ ημ Θ. 

α) Ιέπνη πμηά απόζηαζε  από ημ ζεμείμ Δ μπμνεί κα πενπαηήζεη ώζηε κα μεκ ακαηναπεί ε 

ζακίδα; 

β) Πόζμ είκαη ε μέηνμ ηεξ ακηίδναζεξ  εθείκε ηεκ ζηηγμή; 

. 

. Έκαξ μεπακηθόξ βάνμοξ  βνίζθεηαη πάκς ζε μηα μνηδόκηηα μμμγεκή ζακίδα 

ΑΒ, μήθμοξ  θαη βάνμοξ .  

Ε ζακίδα θνέμεηαη από δύμ θαηαθόνοθα ζπμηκηά πμο είκαη δεμέκα ζηα άθνα Α θαη Β. Όιμ ημ 

ζύζηεμα ηζμννμπεί μνηδόκηημ όπςξ θαίκεηαη ζημ 

ζπήμα. 

α) Κα βνεζμύκ ηα μέηνα ηςκ 

ηάζεςκ  θαη  ηςκ δύμ ζπμηκηώκ 

ακ . 

β) Πμηά είκαη ε μέγηζηε θαη πμηά ε ειάπηζηε ηημή 

ημο μέηνμο ηεξ ηάζε ; 

γ) Γηα πμηά ηημή ηεξ απόζηαζεξ , ημ μέηνμ ηεξ ηάζεξ  είκαη ίζμ με ημ μέηνμ ηεξ ηάζεξ ; 

 Έκαξ μνηδόκηημξ μμμγεκήξ δίζθμξ αθηίκαξ  μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ 

ηνηβέξ, γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημο. Ο δίζθμξ είκαη ανπηθά 

αθίκεημξ θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  δέπεηαη εθαπημμεκηθά 

ζηεκ πενηθένεηά ημο ανηζηενόζηνμθε δύκαμε 

μέηνμο  θαη ε μπμία ημο πνμζδίδεη γςκηαθή 

επηηάποκζε μέηνμο . 

Α. Κα οπμιμγίζεηε: 

∆ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14 http://www.perifysikhs.com



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Φυσική Γ Λυκείου 2022-2023 3ο Σετ Ασκήσεων

(α) Μέχρι ποια απόσταση x από το σηµείο ∆ µπορεί να περπατήσει ώστε να µην ανατραπεί η
σανίδα ;

(ϐ) Πόσο είναι η µέτρο της αντίδρασης N εκείνη την στιγµή ;

3.8. ΄Ενας µηχανικός ϐάρους w1 = 800N ϐρίσκεται πάνω σε µια οριζόντια οµογενή σανίδα
ΑΒ, µήκους L = 10m και ϐάρους w = 500N . Η σανίδα κρέµεται από δύο κατακόρυφα
σχοινιά που είναι δεµένα στα άκρα Α και Β. ΄Ολο το σύστηµα ισορροπεί οριζόντιο όπως
ϕαίνεται στο σχήµα.
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. Ιηα μμμγεκήξ ζακίδα ΗΘ μήθμοξ  θαη βάνμοξ  ημπμζεηείηαη 

πάκς ζε μηα επηθάκεηα ώζηε ημ ημήμα ΔΘ μήθμοξ  κα πνμελέπεη ηεξ επηθάκεηαξ. Έκαξ 

άκζνςπμξ 

βάνμοξ  

λεθηκάεη από ημ άθνμ Η 

θαη θηκείηαη πάκς ζηε 

ζακίδα με θαηεύζοκζε 

πνμξ ημ Θ. 

α) Ιέπνη πμηά απόζηαζε  από ημ ζεμείμ Δ μπμνεί κα πενπαηήζεη ώζηε κα μεκ ακαηναπεί ε 

ζακίδα; 

β) Πόζμ είκαη ε μέηνμ ηεξ ακηίδναζεξ  εθείκε ηεκ ζηηγμή; 

. 

. Έκαξ μεπακηθόξ βάνμοξ  βνίζθεηαη πάκς ζε μηα μνηδόκηηα μμμγεκή ζακίδα 

ΑΒ, μήθμοξ  θαη βάνμοξ .  

Ε ζακίδα θνέμεηαη από δύμ θαηαθόνοθα ζπμηκηά πμο είκαη δεμέκα ζηα άθνα Α θαη Β. Όιμ ημ 

ζύζηεμα ηζμννμπεί μνηδόκηημ όπςξ θαίκεηαη ζημ 

ζπήμα. 

α) Κα βνεζμύκ ηα μέηνα ηςκ 

ηάζεςκ  θαη  ηςκ δύμ ζπμηκηώκ 

ακ . 

β) Πμηά είκαη ε μέγηζηε θαη πμηά ε ειάπηζηε ηημή 

ημο μέηνμο ηεξ ηάζε ; 

γ) Γηα πμηά ηημή ηεξ απόζηαζεξ , ημ μέηνμ ηεξ ηάζεξ  είκαη ίζμ με ημ μέηνμ ηεξ ηάζεξ ; 

 Έκαξ μνηδόκηημξ μμμγεκήξ δίζθμξ αθηίκαξ  μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ 

ηνηβέξ, γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ημο. Ο δίζθμξ είκαη ανπηθά 

αθίκεημξ θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή  δέπεηαη εθαπημμεκηθά 

ζηεκ πενηθένεηά ημο ανηζηενόζηνμθε δύκαμε 

μέηνμο  θαη ε μπμία ημο πνμζδίδεη γςκηαθή 

επηηάποκζε μέηνμο . 

Α. Κα οπμιμγίζεηε: 

(α) Να ϐρεθούν τα µέτρα των τάσεων T1 και T2 των δύο σχοινιών αν x = 8m .

(ϐ) Ποια είναι η µέγιστη και ποια η ελάχιστη τιµή του µέτρου της τάσης T1 ;

(γ) Για ποια τιµή της απόστασης x , το µέτρο της τάσης T1 είναι ίσο µε το µέτρο της τάσης T2

;

3.9. ∆ύο σηµειακές µεταλλικές σφαίρες από σιδηροµαγνητικό υλικό, που η καθεµιά έχει
µάζα m = 0.05kg είναι τοποθετηµένες σε µια πλαστική κούφια αβαρή ϱάβδο, µήκους
l = 1m µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να κινούνται χωρίς τριβές πάνω σε αυτή.Στο
µέσον της ϱάβδου και εσωτερικά είναι τοποθετηµένος ένας αβαρής ηλεκτροµαγνήτης τον
οποίο µπορούµε να ενεργοποιούµε από απόσταση. Το σύστηµα µπορεί να στρέφεται
στο οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της
ϱάβδου. Αρχικά ο ηλεκτροµαγνήτης είναι απενεργοποιηµένος, το σύστηµα στρέφεται µε

συχνότητα f =
10

π
Hz και οι σφαίρες ϐρίσκονται στα άκρα της ϱάβδου συγκρατούµενες

µε λεπτό αβαρές νήµα που διατρέχει την κούφια ϱάβδο.
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α) Κα βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ 

ημο ηνμπμύ γηα ηε γςκία ζηνμθήξ ηςκ . 

β) Κα βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ 

ημο ηνμπμύ γηα ηε γςκία ζηνμθήξ 

ηςκ . 

γ) Κα ζπεδηάζεηε θαη ζηηξ δύμ 

πενηπηώζεηξ ημ δηάκοζμα ηεξ μέζεξ 

νμπήξ πμο αζθήζεθε ζημκ ηνμπό. 

δ) Κα βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μέζεξ νμπήξ πμο πνμθάιεζε ηεκ ζηνμθή ημο άλμκα 

πενηζηνμθήξ θαηά , ακ ε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ ζηνμθήξ είκαη . 

 

Θεςνμύμε όηη όιε ε μάδα ημο ηνμπμύ είκαη ζογθεκηνςμέκε ζηεκ πενηθένεηά ημο.

Δύμ ζεμεηαθέξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ από ζηδενμμαγκεηηθό οιηθό, πμο ε θαζεμηά έπεη 

μάδα  είκαη ημπμζεηεμέκεξ ζε μηα πιαζηηθή θμύθηα αβανή νάβδμ, 

μήθμοξ  με ηέημημ ηνόπμ ώζηε κα μπμνμύκ κα θηκμύκηαη πςνίξ ηνηβέξ πάκς ζε αοηή. 

Σημ μέζμκ ηεξ νάβδμο θαη εζςηενηθά είκαη 

ημπμζεηεμέκμξ έκαξ αβανήξ ειεθηνμμαγκήηεξ 

ημκ μπμίμ μπμνμύμε κα εκενγμπμημύμε από 

απόζηαζε. Τμ ζύζηεμα μπμνεί κα ζηνέθεηαη ζημ 

μνηδόκηημ επίπεδμ γύνς από θαηαθόνοθμ άλμκα 

πμο δηένπεηαη από ημ θέκηνμ ηεξ νάβδμο. Ανπηθά 

μ ειεθηνμμαγκήηεξ είκαη απεκενγμπμηεμέκμξ,  ημ 

ζύζηεμα ζηνέθεηαη με 

ζοπκόηεηα  θαη μη ζθαίνεξ 

βνίζθμκηαη ζηα άθνα ηεξ νάβδμο ζογθναημύμεκεξ 

με ιεπηό αβανέξ κήμα πμο δηαηνέπεη ηεκ θμύθηα 

νάβδμ. Γκενγμπμημύμε ημκ ειεθηνμμαγκήηε μπόηε 

μη ζθαίνεξ μεηαθηκμύκηαη ηαοηόπνμκα θαη πιεζηάδμοκ ζε απόζηαζε  ε θαζεμηά από ημ μέζμκ 

ηεξ νάβδμο Ο, όπμο θαη ζηαμαημύκ με ηε βμήζεηα θαηάιιειμο μεπακηζμμύ. 

α) Κα οπμιμγηζηεί ε ανπηθή νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ. 

β) Κα οπμιμγηζηεί ε ανπηθή ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ. 
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Ενεργοποιούµε τον ηλεκτροµαγνήτη οπότε οι σφαίρες µετακινούνται ταυτόχρονα και

πλησιάζουν σε απόσταση
l

4
η καθεµιά από το µέσον της ϱάβδου Ο, όπου και σταµατούν

µε τη ϐοήθεια κατάλληλου µηχανισµού.

α) Να υπολογιστεί η αρχική στροφορµή του συστήµατος.

(ϐ) Να υπολογιστεί η νέα συχνότητα περιστροφής του συστήµατος.

(γ) Πόσο τοις εκατό ϑα µεταβληθεί η συχνότητα περιστροφής του συστήµατος µετά τη µετα-
κίνηση των σφαιρών ;

4. Θέµα ∆ - Προβλήµατα

4.1. ∆ύο δίσκοι οριζόντιοι ∆1 και ∆2 εκτελούν περιστροφική κίνηση γύρω από κατακόρυφο
άξονα που περνά από το κέντρο µάζας τους. Οι δίσκοι περιστρέφονται µε γωνιακή
ταχύτητα που µεταβάλλεται µε τον χρόνο όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Ζητείται :

(α) Η γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά κάθε δίσκος.

(ϐ) Την t = 5s πόσες περιστροφές έχει κάνει ο δίσκος ∆2 περισσότερες από τον δίσκο ∆1 ;

(γ) Ποιά χρονική στιγµή οι 2 δίσκοι έχουν κάνει τον ίδιο αριθµό περιστροφών ;

(δ) Αν οι 2 τροχοί έχουν ακτίνες R2 = R ,R1 = 2R ,να ϐρεθεί ποια στιγµή τα σηµεία της
περιφέρειάς τους ϑα έχουν ίσες κατά µέτρο ταχύτητες.
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4.2. ΄Ενα στερεό αποτελείται από 2 κατακόρυφους οµοαξονικούς κυλίνδρους κολληµένους
µεταξύ τους που έχουν ακτίνες R και 2R . Το στερεό µπορεί να περιστρέφεται γύρω
από τον κοινό οριζόντιο άξονα των 2 κυλίνδρων σαν ένα σώµα. Στην περιφέρεια του
κυλίνδρου ακτίνας R έχουµε τυλίξει αβαρές µη εκτατό νήµα. Τραβάµε το νήµα οριζόντια
µε επιτάχυνση α = 3m/s2 ώστε το νήµα να ξετυλίγεται και το στερεό να κυλίεται χωρίς
να ολισθαίνει.

Ζητείται :

(α) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του στερεού.

(ϐ) ΄Οταν έχει ξετυλιχθεί µήκος νήµατος ℓ = 5cm , πόσο έχει µετακινηθεί το κέντρο µάζας του
στερεού.

(γ) Πόση είναι η γωνιακή ταχύτητα του στερεού εκείνη τη στιγµή (αν δίνεται ότι η ακτίνα του
µικρού κυλίνδρου είναι R = 10cm).

(δ) Να ϐρεθεί η ταχύτητα του υψηλότερου σηµείου του στερεού εκείνη τη στιγµή.

4.3. Η τροχαλία του σχήµατος έχει ακτίνα R = 20cm και µπορεί να περιστρέφεται γύρω από
σταθερό άξονα χωρίς τριβές. Από το αυλάκι της τροχαλίας είναι δεµένο µε αβαρές µη
εκτατό νήµα ένα σώµα Σ. Αφήνουµε ελεύθερο το σώµα και αυτό κατεβαίνοντας αποκτά
επιτάχυνση ενώ η τροχαλία εκτελεί στροφική κίνηση. Θεωρούµε ότι το νήµα δε γλιστράει
στο αυλάκι της τροχαλίας.

∆ρ Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 17 http://www.perifysikhs.com



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Φυσική Γ Λυκείου 2022-2023 3ο Σετ Ασκήσεων

Ζητείται :

(α) Να συγκριθούν η ταχύτητα πτώσης του Σ και η ταχύτητα λόγω στροφικής κίνησης των
σηµείων της περιφέρειας της τροχαλίας.

(ϐ) Η γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας 2s αφού αφήσουµε το σώµα ελεύθερο.

(γ) ΄Οταν το σώµα έχει κατέβει κατά h = 8m , πόσες στροφές ϑα έχει εκτελέσει η τροχαλία.

(δ) Τη χρονική στιγµή t = 4s κόβουµε το νήµα και το σώµα πλέον πέφτει µε επιτάχυνση
g = 10m/s2 . Να ϐρεθεί η γωνία που διέγραψε η τροχαλία από τη στιγµή που κόψαµε το
νήµα έως τη στιγµή που το σώµα απέχει το σηµείο ελευθέρωσης ∆x = 36m .

4.4. Η οµογενής ϱάβδος του σχήµατος έχει ϐάρος w1 = 10N και µήκος L = 4m. Το ένα της
άκρο αρθρώνεται σε κατακόρυφο τοίχο και το άλλο της άκρο κρέµεται από κατακόρυφο
σχοινί µε αποτέλεσµα να ισορροπεί οριζόντια.
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ζπεμαηίδεη γςκία  με ηε νάβδμ, ε μπμία ηζμννμπεί 

μνηδόκηηα, όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 

α) Κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθείηαη ζηε νάβδμ από ημ κήμα. 

 

Ηάπμηα ζηηγμή θόβμομε ημ κήμα ζημ άθνμ Β θαη ε νάβδμξ ανπίδεη κα πενηζηνέθεηαη πςνίξ ηνηβέξ 

γύνς από ηεκ άνζνςζε ζε θαηαθόνοθμ επίπεδμ. Κα οπμιμγίζεηε: 

β) Τμ μέηνμ ηεξ γςκηαθήξ επηηάποκζεξ ηεξ νάβδμο μόιηξ θμπεί ημ κήμα. 

γ) Τεκ θηκεηηθή εκένγεηα ηεξ νάβδμο, ηε ζηηγμή πμο δηένπεηαη από ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε. 

δ) Σε πμηα ζέζε ηεξ νάβδμο, θαζώξ αοηή θηκείηαη από ηεκ μνηδόκηηα ανπηθή ηεξ ζέζε θαη μέπνη 

κα δηέιζεη από ηεκ θαηαθόνοθε ζέζε, μ νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ηεξ είκαη 

ζηηγμηαία μεδέκ. 

Δίκμκηαη: Ε νμπή αδνάκεηαξ ηεξ νάβδμο ςξ πνμξ ημκ μνηδόκηημ άλμκα πμο δηένπεηαη από ημ 

θέκηνμ μάδαξ ηεξ θαη είκαη θάζεημξ ζε αοηή , ε επηηάποκζε ηεξ 

βανύηεηαξ  θαη .

Ε μμμγεκήξ νάβδμξ ημο ζπήμαημξ έπεη βάνμξ  θαη μήθμξ . Τμ έκα 

ηεξ άθνμ ανζνώκεηαη ζε θαηαθόνοθμ ημίπμ θαη ημ άιιμ ηεξ άθνμ θνέμεηαη από θαηαθόνοθμ ζπμηκί 

με απμηέιεζμα κα ηζμννμπεί 

μνηδόκηηα. 

α) Κα βνεζεί ε ηάζε ημο 

κήμαημξ. 

β) Κα βνεζεί ε δύκαμε πμο 

δέπεηαη ε νάβδμξ από ηεκ 

άνζνςζε. 

Tε πνμκηθή ζηηγμή , από ημ άθνμ Α λεθηκάεη κα θοιίεηαη πςνίξ κα μιηζζαίκεη πάκς ζηε 

νάβδμ έκαξ θύιηκδνμξ βάνμοξ  με επηηάποκζε .Δεηείηαη: 

γ) Ε ηάζε ημο κήμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

(α) Να ϐρεθεί η τάση του νήµατος.

(ϐ) Να ϐρεθεί η δύναµη που δέχεται η ϱάβδος από την άρθρωση.

Τη χρονική στιγµή t = 0 , από το άκρο Α ξεκινάει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω
στη ϱάβδο ένας κύλινδρος ϐάρους w2 = 10N µε επιτάχυνση αcm = 1m/s2 .Ζητείται :

(γ) Η τάση του νήµατος τη χρονική στιγµή t =
√
3s .

(δ) Η γωνιακή ταχύτητα και η ϑέση του κυλίνδρου, όταν η τάση του νήµατος γίνει T = 10N .
(∆ίνεται η ακτίνα του κυλίνδρου R = 0, 1m)

4.5. Μια οριζόντια γέφυρα έχει µήκος L = 8m και ϐάρος w = 40000N . Η γέφυρα στηρίζεται
σε δυο υποστηρίγµατα στα άκρα της Α και Β. ΄Ενα όχηµα ϐάρους w1 = 10000Nκινείται
στη γέφυρα µε υ = 1m/s . Θεωρούµε ως αρχική χρονική στιγµή τη στιγµή που το
όχηµα ϕθάνει στο άκρο Α της γέφυρας.

(α) Να ϐρεθεί η δύναµη που δέχεται η γέφυρα από το υποστήριγµα Α τη χρονική στιγµή
t = 0.

(ϐ) Ποιά η ϑέση του αυτοκινήτου ώστε η ϱάβδος να δέχεται ίσες δυνάµεις από τα υποστηρίγ-
µατα·

(γ) Να γίνει το διάγραµµα της δύναµης που δέχεται η ϱάβδος από το υποστήριγµα Α σε
συνάρτηση µε τον χρόνο.
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4.6. Οµογενής τροχαλία ισορροπεί έχοντας το νήµα τυλιγµένο γύρω της πολλές ϕορές. Η
µία άκρη του νήµατος είναι στερεωµένη στην οροφή Ο και η άλλη στο σώµα Σ, το οποίο
ισορροπεί κρεµασµένο από κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 40N/m, που
είναι στερεωµένο στην οροφή, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 10. Η µάζα της τροχαλίας είναι
M = 1, 6kg, η ακτίνα της R = 0, 2m. Το σώµα Σ ϑεωρείται σηµειακό αντικείµενο µάζας
m = 1, 44kg. Το νήµα και το ελατήριο έχουν αµελητέες µάζες.

(α) Να υπολογίσετε τη δύναµη που ασκεί το ελατήριο στο σώµα Σ.

Κάποια χρονική στιγµή κόβουµε το νήµα που συνδέει την τροχαλία µε το σώµα Σ, και το σώµα Σ
αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, ενώ η τροχαλία εκτελεί σύνθετη κίνηση κινούµενη

προς τα κάτω µε σταθερή επιτάχυνση αcm =
20

3
m/s2. Τη χρονική στιγµή που µηδενίζεται

η στιγµιαία ταχύτητα του σώµατος Σ, για πρώτη ϕορά, το κέντρο µάζας της τροχαλίας έχει
µετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h. Η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα και το
νήµα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας.

(ϐ) Να υπολογίσετε την κατακόρυφη µετατόπιση h της τροχαλίας.

(γ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος Σ σε συνάρτηση µε το χρόνο,
ϑεωρώντας ότι η τιµή t = 0s αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή που κόπηκε το νήµα και ότι
η ϕορά αποµάκρυνσης του σώµατος Σ προς τα πάνω είναι ϑετική.

(δ) Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του κάτω άκρου Γ της τροχαλίας, όταν το κέντρο
µάζας της τροχαλίας έχει µετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h.
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∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 , π =
√
10 και π2 = 10 (προσεγγιστικά).

Επαναληπτικές Πανελλήνιες - Ιούνης 2015 / Με αλλαγή λόγω νέας ύλης

4.7. Οµογενής δίσκος Σ1 έχει ακτίνα R1 = 0, 2m. Στο σηµείο Β της κατακόρυφης διαµέτρου

του δίσκου, που απέχει απόσταση d =
3R1

2
από το οριζόντιο επίπεδο, είναι στερεωµένο

οριζόντιο αβαρές µη εκτατό νήµα (1). Το άλλο άκρο Α του νήµατος (1) είναι ακλόνητα
στερεωµένο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 4. Γύρω από την περιφέρεια του δίσκου Σ1 είναι
τυλιγµένο πολλές ϕορές άλλο δεύτερο αβαρές µη εκτατό νήµα (2), το οποίο διέρχεται
από τροχαλία Σ2, ακτίνας R2 = 0, 1m. Στο άλλο άκρο του νήµατος (2) είναι συνδεδεµένο
σώµα Σ3, µάζας m = 1kg. Το σύστηµα αρχικά ισορροπεί. Το τµήµα Γ∆ του νήµατος (2)
είναι οριζόντιο.

(α) Να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης που ασκεί το νήµα (1) στο δίσκο Σ1.

χρονική στιγµή t0 = 0 το νήµα (1) κόβεται. Το σώµα Σ3 κατέρχεται µε επιτάχυνση.
Η τροχαλία Σ2 αρχίζει να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από τον άξονά της και
ο δίσκος Σ1 αρχίζει να κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο µε
σταθερή επιτάχυνση κέντρου µάζας αcm = 1m/s2.

(ϐ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του Σ3 και την γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας Σ2

(γ) Να υπολογίσετε το µέτρο της στροφορµής του Σ3 τη χρονική στιγµή t1 = 1s.

(δ) Να υπολογίσετε τη µεταβολή της ϐαρυτικής δυναµικής ενέργειας του σώµατος Σ3 για την
κίνηση του από τη χρονική στιγµή t0 = 0 έως τη χρονική στιγµή t1 = 1s

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

Να ϑεωρήσετε ότι : η τριβή του νήµατος (2) τόσο µε το δίσκο Σ1, όσο και µε την τροχαλία
Σ2, είναι αρκετά µεγάλη ώστε να µην παρατηρείται ολίσθηση. Κατά τη διάρκεια όλου του
ϕαινοµένου, ο δίσκος παραµένει στο οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να συγκρούεται µε την τροχαλία.
Ο άξονας περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει κατεύθυνση , κατά τη διάρκεια της κίνησής του.
Το σώµα Σ3 έχει αµελητέες διαστάσεις. Η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες - Ιούνης 2016/ Με αλλαγή λόγω νέας ύλης
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4.8. Σώµα Σ, µάζας m = 1kg, είναι δεµένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
k = 100N/m. Το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο στην
κορυφή κεκλιµένου επιπέδου, γωνίας κλίσης ϕ = 30o. Το τµήµα ΒΓ του κεκλιµένου
επιπέδου είναι λείο. Οµογενής κύλινδρος µάζας M = 2kg και ακτίνας R = 0, 1m
συνδέεται µε το σώµα Σ µε τη ϐοήθεια αβαρούς νήµατος που δεν επιµηκύνεται. Ο
άξονας του κυλίνδρου είναι οριζόντιος. Το νήµα και ο άξονας του ελατηρίου ϐρίσκονται
στην ίδια ευθεία, που είναι παράλληλη στο κεκλιµένο επίπεδο. Το σύστηµα των σωµάτων
ισορροπεί όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

(α) Να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης του νήµατος και την επιµήκυνση του ελατηρίου.

Τη χρονική στιγµή t = 0 κόβεται το νήµα. Το σώµα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση και ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση µε σταθερή επιτάχυνση

κέντρου µάζας
10

3
m/s2.

(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης επαναφοράς για το σώµα Σ σε συνάρτηση µε το
χρόνο, ϑεωρώντας ως ϑετική ϕορά την προς τα κάτω.

(γ) Να υπολογίσετε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του κυλίνδρου, όταν ϑα έχει διαγράψει

N =
12

π
περιστροφές κατά την κίνηση του στο κεκλιµένο επίπεδο.

(δ) Να υπολογίσετε το ϱυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος, κατά την χρο-
νική στιγµή που για πρώτη ϕορά η κινητική ενέργεια είναι ίση µε την δυναµική ενέργεια
της ταλάντωσης του.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2.
Πανελλήνιες - Μάης 2016/Με αλλαγή λόγω νέας ύλης
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4.9. Οµογενές στερεό σώµα Σ συνολικής µάζας M = 8kg αποτελείται από δύο κολληµένους
οµοαξονικούς κυλίνδρους µε ακτίνες R και 2R, όπου R = 0, 1m όπως ϕαίνεται στα
σχήµατα 4α και 4β (το 4β αποτελεί εγκάρσια τοµή του 4α). Το στερεό Σ µπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο΄Ο. Ο οριζόντιος άξονας
περιστροφής συµπίπτει µε τον άξονα συµµετρίας του κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο
του στερεού ακτίνας R είναι τυλιγµένο πολλές ϕορές αβαρές µη εκτατό νήµα µεγάλου
µήκους, στο ελεύθερο άκρο Α του οποίου ασκείται οριζόντια δύναµη µέτρουF = 100N.
Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς µη εκτατού νήµατος µεγάλου µήκους, που είναι τυλιγµένο
στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεµένο σώµα Σ1 µάζας m1 = 2kg. Το σώµα Σ1 συνδέεται
µε αβαρές µη εκτατό νήµα µε σώµα Σ2 µάζας m2 = 1kg, που συγκρατείται στερεωµένο
σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k. Το σύστηµα του στερεού Σ και των σωµάτων Σ1
και Σ2 αρχικά ισορροπεί, µε το ελατήριο να έχει επιµηκυνθεί κατά ∆ℓ = 0, 2m από το
ϕυσικό του µήκος.

Τη χρονική στιγµή µηδέν (to = 0s) το νήµα που συνδέει τα σώµατα Σ1 και Σ2 κόβεται.
Το σώµα Σ2 αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ αρχίζει να
περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο και το Σ1 ανεβαίνει
µε σταθερή επιτάχυνση α = 1m/s2

(α) Να υπολογίσετε την τιµή της σταθεράς k του ελατηρίου

(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο της απλής αρµο-
νικής ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα Σ2. Θεωρήστε ως ϑετική ϕορά τη ϕορά προς τα
πάνω.

(γ) Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης του ελατηρίου που δέχεται το Σ2 κατά την ταλάντωση
του, ως συνάρτηση της αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας και να σχεδιάσετε το
αντίστοιχο διάγραµµα.

(δ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ορµής του Σ2 την χρονική στιγµή που η κινητική
ενέργεια έχει το µισό της µέγιστης τιµής της για πρώτη ϕορά.

(ε) Να υπολογίσετε την µετατόπιση του άκρου Α του νήµατος, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει
20

π
περιστροφές.
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∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 . ΄Οπου εµφανίζεται το π να µη γίνει
αριθµητική αντικατάσταση. Να ϑεωρήσετε ότι : κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στε-
ϱεού Σ το σώµα Σ1 δεν συγκρούεται µε το στερεό Σ. η τριβή του νήµατος µε τους κυλίνδρους
του στερεού είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να µην παρατηρείται ολίσθηση. κατά τη διάρκεια της
ταλάντωσης του σώµατος Σ2, ο άξονας του ελατηρίου παραµένει κατακόρυφος. η αντίσταση του
αέρα είναι αµελητέα.

Πανελλήνιες - Σεπτέµβρης 2017 / Με αλλαγές λόγω νέας ύλης

4.10. Στερεό σώµα Σ µάζας M = 1, 5kg αποτελείται από δύο κολληµένους οµοαξονικούς
κυλίνδρους µε ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R = 0, 1m όπως ϕαίνεται στο σχήµα
5. Το στερεό Σ µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα
που συµπίπτει µε τον άξονα συµµετρίας του.

Τα σώµατα Σ1 µάζας m1 = 1kg και Σ2 µάζας m2 = 1, 5kg κρέµονται στα ελεύθερα άκρα
αβαρών και µη εκτατών νηµάτων (1) και (2). Τα νήµατα είναι πολλές ϕορές τυλιγµένα
στους κυλίνδρους ακτίνας R και 2R, αντίστοιχα, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 5.

Στην κορυφή λείου κεκλιµένου επιπέδου µεγάλου µήκους γωνίας κλίσης ϕ,όπου ηµϕ =
0, 8 και συνϕ = 0, 6 στερεώνεται ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 300N/m στο άλλο
άκρο του οποίου στερεώνεται σώµα Σ3 µάζας m3 = 3kg. Ο άξονας του ελατηρίου είναι
παράλληλος στο κεκλιµένο επίπεδο. Το σώµα Σ3 συνδέεται µε τον κύλινδρο ακτίνας
R µε τη ϐοήθεια οριζόντιου αβαρούς και µη εκτατού νήµατος (3), όπως ϕαίνεται στο
σχήµα 5. Το σύστηµα των σωµάτων αρχικά ισορροπεί και τα σώµατα Σ1 και Σ2 απέχουν
κατακόρυφα µεταξύ τους απόσταση h = 0, 48m.

(α) Να υπολογίσετε την επιµήκυνση του ελατηρίου από τη ϑέση του ϕυσικού του µήκους.
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Τη χρονική στιγµή t = 0κόβουµε το νήµα (3). Το σώµα Σ3 αρχίζει να εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση µε σταθερά επαναφοράς D = k και ϑετική ϕορά προς τα κάτω και
το στερεό σώµα Σ αρχίζει να περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από το σταθερό οριζόντιο
άξονά του µε σταθερή γωνιακή επιτάχυνση µέτρου 20rad/s2.

(ϐ) Να υπολογίσετε το πλάτος και την συχνότητα ταλάντωσης του Σ3 .

(ϐ) Να υπολογίσετε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ3 τη χρονική
στιγµή t1 =

π

5
s.

(γ) Να υπολογίσετε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του στερεού σώµατος Σ ως προς τον
άξονα περιστροφής του τη χρονική στιγµή που τα σώµατα Σ1 και Σ2 διέρχονται από το
ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

(δ) Να υπολογίσετε το µέτρο των ταχυτήτων των σωµάτων Σ1 και Σ2 όταν το σώµα Σ έχει

διαγράψει
20

π
περιστροφές.

• ∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας : g = 10m/s2

• Να ϑεωρήσετε ότι τα µήκη των νηµάτων (1) και (2) είναι πολύ µεγάλα ώστε τα σώµατα Σ1

και Σ2 να µη συγκρούονται µε το στερεό Σ, κατά τη διάρκεια της κίνησής τους.

• Να ϑεωρήσετε ότι τα σώµατα Σ1, Σ2, Σ3 είναι πολύ µικρών διαστάσεων.

• Η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα.

• Να µη γίνει αριθµητική αντικατάσταση του αριθµού π.

Πανελλήνιες - Σεπτέµβριος 2019/ Με αλλαγές λόγω νέας ύλης

4.11. Η οµογενής λεπτή, λεία ϱάβδος ΟΑ του σχήµατος 6 µάζας M = 8kg και µήκους L =
2m είναι αρθρωµένη στο άκρο της Ο και µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο ακλόνητο άξονα κάθετο στο επίπεδο του σχεδίου. Η ϱάβδος ισορροπεί δεµένη,
στο άκρο της Α, από κατακόρυφο αβαρές, µη εκτατό νήµα 1 το πάνω άκρο του οποίου
είναι ακλόνητα δεµένο στο Γ. Η ϱάβδος και το νήµα ϐρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο
επίπεδο και η ϱάβδος σχηµατίζει γωνία ϕ = 30o µε την οριζόντια διεύθυνση. Επάνω
στη ϱάβδο ισορροπεί σώµα µάζας m1 = 4kg, µικρών διαστάσεων, που είναι δεµένο σε
ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ και σε αβαρές µη εκτατό νήµα 2 τα οποία είναι παράλληλα
στη ϱάβδο και τα επάνω άκρα τους είναι ακλόνητα στερεωµένα (σχήµα 6). Στη ϑέση αυτή
το ελατήριο έχει το ϕυσικό του µήκος και το σώµα m1 ϐρίσκεται στη ϑέση ∆, όπου Ο∆
= 0,5 m.

(α) Υπολογίστε τη δύναµη που δέχεται η ϱάβδος από το νήµα 1 στο άκρο της Α.

(ϐ) Κάποια χρονική στιγµή κόβεται το νήµα 2 οπότε το σώµα m1 αρχίζει να εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση, µε σταθερά επαναφοράς D = k, επάνω στη λεία ϱάβδο µε ολική
ενέργεια E = 2J . Γράψτε τη χρονική εξίσωση της κινητικής ενέργειας ταλάντωσης της m1

ως προς το χρόνο. Θεωρήστε t = 0 τη χρονική στιγµή που κόβεται το νήµα και ϑετική
ϕορά από το Α προς το Ο.
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Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώµατος µάζας m1 δεύτερο µικρό σώµα µάζας
m2 = m1 που εκτοξεύεται από το άκρο Α της ϱάβδου, συγκρούεται κεντρικά ελαστικά
(ακαριαία) µε το σώµα µάζας m1, έχοντας ακριβώς πριν την κρούση µε το σώµα µάζας
m1, ταχύτητα µέτρου υ2, παράλληλη στη ϱάβδο µε ϕορά προς τα επάνω. Τη στιγµή αυτή
το σώµα m1 έχει αποµάκρυνση x1, όπου x1 < 0 (το σώµα µάζας m2 µετά την κρούση
αποµακρύνεται).

(γ) Να ϐρεθεί η αποµάκρυνση x1 ώστε το σώµα m1 αµέσως µετά την κρούση να εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση µε το µέγιστο δυνατό πλάτος

(δ) Αν δίνεται πως το νέο πλάτος ταλάντωσης της σώµατος µάζας m1 ισούται µε 0, 4m, υπολο-
γίστε την ταχύτητα υ2 του σώµατος µάζας m2.

Η ϱάβδος παραµένει σε ισορροπία σε όλη τη διάρκεια του ϕαινοµένου και η επιτάχυνση της

ϐαρύτητας δίνεται g = 10m/s2
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