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Ονοματεπώνυμο :  

ΘΔΜΑ Α 
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ΘΔΜΑ Γ 
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/100 

 

Θέμα Α  
 

Στισ ερωτήςεισ 𝜜𝟏 –  𝜜𝟒 να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη. 
 

Α1. Ο δίςκοσ ακτίνασ R του διπλανοφ ςχιματοσ μπορεί να κυλίεται 

χωρίσ να ολιςκαίνει πάνω ςτο οριηόντιο επίπεδο. Αβαρζσ μθ 

εκτατό νιμα είναι τυλιγμζνο πολλζσ φορζσ ςτθν περιφζρειά του 

και ςτο ελεφκερο άκρο του αςκείται οριηόντια δφναμθ F  

ςτακεροφ μζτρου. Μετά από δφο περιςτροφζσ το ζργο τθσ 

δφναμθσ είναι: 

a) 2𝜋𝐹𝑅 

b) 4𝜋𝐹𝑅 

c) 8𝜋𝐹𝑅 

d) Μθδζν 

(Μονάδεσ 5) 
 

Α2. Δφο ίδιοι ομογενείσ δίςκοι 𝛥1 και 𝛥2 είναι αρχικά ακίνθτοι και μποροφν να ςτρζφονται χωρίσ τριβζσ 

γφρω από κατακόρυφουσ άξονεσ κάκετουσ ςτο επίπεδό τουσ που διζρχονται από το κζντρο τουσ. Τθ 

χρονικι ςτιγμι 𝑡 = 0 οι δίςκοι δζχονται ροπζσ και αρχίηουν να ςτρζφονται. Αν τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡 για τισ 

ςτροφορμζσ των δίςκων ιςχφει  
𝐿𝛥1

𝐿𝛥2
= 𝜆 (όπου 𝜆 κετικι ςτακερά) τότε για τισ κινθτικζσ τουσ ενζργειεσ 

ιςχφει: 

a) 
𝛫𝛥1

𝛫𝛥2
= 𝜆 

b) 
𝛫𝛥1

𝛫𝛥2
= 𝜆2 

c) 
𝛫𝛥1

𝛫𝛥2
=

1

𝜆
 

d) 
𝛫𝛥1

𝛫𝛥2
=

1

𝜆2 

(Μονάδεσ 5) 
 

Α3. Μια ανοικτι δεξαμενι που περιζχει νερό, ζχει ςτο πλευρικό τθσ τοίχωμά τθσ και ςε βάκοσ ℎ = 0,8𝑚 

κάτω από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του υγροφ, μια βρφςθ διατομισ 𝛢 = 0,25𝑐𝑚2. Τότε για να γεμίςει με 

νερό ζνα μπουκάλι όγκου 𝑉 = 1𝐿 απαιτείται χρόνοσ:  

a) 𝑡 = 10𝑠 

b) 𝑡 = 5𝑠 

c) 𝑡 = 20𝑠 

d) 𝑡 = 2,5𝑠 

(Μονάδεσ 5) 
 

R

F
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Α4. Στο διπλανό ςχιμα φαίνεται ζνασ υδραυλικόσ ανυψωτιρασ, τα 

ζμβολα του οποίου είναι κυλινδρικά με λόγο εμβαδϊν των 

διατομϊν 
𝛢1

𝛢2
=

1

20
. Αν για τθν ανφψωςθ του αυτοκινιτου 

απαιτείται δφναμθ ίςθ με 1920𝛮, τότε ςτο ζμβολο  1  πρζπει 

να αςκθκεί δφναμθ τουλάχιςτον ίςθ με:  

a) 20𝛮 

b) 9,6𝛮 

c) 96𝛮 

d) 38400𝛮 

(Μονάδεσ 5) 
 

Α5. Να χαρακτηρίςετε την κάθε παρακάτω πρόταςη με το γράμμα Σ αν είναι ςωςτή ή με το γράμμα Λ αν 

είναι λανθαςμζνη.    

a) Η ροπι ηεφγουσ δυνάμεων είναι ίδια ωσ προσ οποιοδιποτε ςθμείο. 

b) Το spin τθσ Γθσ παραμζνει ςτακερό γιατί ο φορζασ τθσ ελκτικισ δφναμθσ που δζχεται από τον 

Ήλιο διζρχεται από το κζντρο μάηασ τθσ. 

c) Μια ακλιτρια του πατινάη περιςτρζφεται ςτον πάγο με τα χζρια τθσ εκτεταμζνα κρατϊντασ 

βαράκια. Αν αφιςει τα βαράκια κα περιςτρζφεται το ίδιο. 

d) Μια μαϊμοφ είναι ακίνθτθ ςτθν περιφζρεια μιασ κυκλικισ πλατφόρμασ θ οποία μπορεί να 

ςτρζφεται περί ςτακερό κατακόρυφο άξονα που διζρχεται από το κζντρο τθσ. Κάποια ςτιγμι θ 

μαϊμοφ αρχίηει να κινείται κατά μικοσ τθσ περιμζτρου τθσ πλατφόρμασ. Τότε θ πλατφόρμα κα 

τεκεί ςε περιςτροφικι κίνθςθ. 

e) Κφβοσ και κφλινδροσ αφινονται να πζςουν από το ίδιο ςθμείο ενόσ λείου κεκλιμζνου επιπζδου.  

Τότε το βαρφτερο ςϊμα φκάνει ςτθν βάςθ του κεκλιμζνου επιπζδου πρϊτο. 

(Μονάδεσ 5) 
 

Θέμα Β  
 

Β1. Ο οριηόντιοσ αγωγόσ του ςχιματοσ µε διατομι επιφάνειασ 𝐴1 

ςχθµατίηει ςτζνωςθ µε διατοµι επιφάνειασ 𝐴2 όπου 𝐴1 = 2 ∙ 𝐴2. ∆φο 

κατακόρυφοι λεπτοί ςωλινεσ που είναι ανοικτοί ςτο πάνω µζροσ τουσ 

ςυνδζονται ςτον κφριο αγωγό και ςτο ςτζνωµα. ϋΕνα ιδανικό υγρό pζει 

ςτον αγωγό από τα αριςτερά προσ τα δεξιά και οι δφο ελεφκερεσ 

επιφάνειεσ του υγροφ ςτουσ δφο κατακόρυφουσ ςωλινεσ απζχουν 

μεταξφ τουσ ∆ℎ. Το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του υγροφ ςτθν περιοχι 

διατομισ εμβαδοφ 𝐴1 είναι 𝜐1 και θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςτθν περιοχι είναι 𝑔. Η ταχφτθτα 𝜐1 και 

θ κατακόρυφθ απόςταςθ ∆h ςυνδζονται µε τθ ςχζςθ:  

a) 𝜐1 =  2 ∙ 𝑔 ∙ 𝛥ℎ 

b) 𝜐1 =  
2∙𝑔∙𝛥ℎ

3
 

c) 𝜐1 =  
𝑔∙𝛥ℎ

3
 

Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη και να αιτιολογήςετε την επιλογή ςασ                             (Μονάδεσ 3+5) 
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Β2. Το δοχείο του ςχιματοσ περιζχει νερό φψουσ ℎ. Θεωροφμε ότι θ 

ελεφκερθ επιφάνεια του νεροφ ςτο δοχείο ζχει μεγάλο εμβαδόν 

ϊςτε το φψοσ ℎ να παραμζνει ςτακερό. Στο πλευρικό τοίχωµα 

του δοχείου και κοντά ςτον πυκμζνα, είναι προςαρμοςμζνοσ 

ζνασ ςωλινασ ςτακερισ διατομισ ο οποίοσ κάμπτεται ζτςι ϊςτε 

το νερό να εκτοξεφεται κατακόρυφα προσ τα πάνω. Για τα μζτρα 

των ταχυτιτων του υγροφ κακϊσ αυτό διζρχεται από τα ςθμεία Β 

και Γ που βρίςκονται ςτο ίδιο οριηόντιο επίπεδο (βλζπε ςχιμα) 

ιςχφει:  

a) 𝜐𝛣 = 𝜐𝛤  

b) 𝜐𝛣 > 𝜐𝛤  

c) 𝜐𝛣 < 𝜐𝛤  

Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη και να αιτιολογήςετε την επιλογή ςασ                             (Μονάδεσ 3+5) 
 

Β3. Στο ςχιμα απεικονίηεται οριηόντια ράβδοσ μικουσ 𝑙 και μάηασ 

𝑚 που μπορεί να ςτρζφεται χωρίσ τριβζσ γφρω από το άκρο 

τθσ Ο ςε κατακόρυφο επίπεδο. Στο άλλο άκρο τθσ 𝛢, αςκείται 

διαρκϊσ δφναμθ 𝐹  ςτακεροφ μζτρου ίςου με το βάροσ τθσ 

ράβδου,και ςυνεχϊσ κάκετθ ςτθ ράβδο.Η 𝐹  βρίςκεται ςτο 

κατακόρυφο επίπεδο κίνθςθσ τθσ ράβδου.  Η ράβδοσ φτάνει 

ςτθν κατακόρυφθ κζςθ με γωνιακι ταχφτθτα ω. Η ροπι 

αδράνειασ τθσ ράβδου ωσ προσ το κζντρο μάηασ τθσ είναι 

𝐼𝑐𝑚 =
1

12
𝑚𝑙2.   Η γωνιακι ταχφτθτα 𝜔 είναι ίςθ με:  

a) 𝜔 =  
6𝑔(𝜋−1)

𝑙
 

b) 𝜔 =  
3𝑔(𝜋−1)

𝑙
 

c) 𝜔 =  
2𝑔(𝜋−1)

3𝑙
 

Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη και να αιτιολογήςετε την επιλογή ςασ                             (Μονάδεσ 3+6) 
 

Θέμα Γ  
 

Ομογενισ ράβδοσ μικουσ  𝑙 = 2𝑚 και μάηασ 𝛭 = 3𝑘𝑔 είναι αναρτθμζνθ από 

οριηόντιο άξονα 𝛢, γφρω από τον οποίο μπορεί να περιςτραφεί ςε κατακόρυφο 

επίπεδο. Στον ίδιο άξονα 𝛢 είναι δεμζνο αβαρζσ νιμα με το ίδιο μικοσ 𝑙, ςτο άλλο 

άκρο του οποίου είναι δεμζνο ςφαιρίδιο μάηασ  𝑚 = 0,5𝑘𝑔. Αρχικά το νιμα είναι 

τεντωμζνο ςτο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και το ςφαιρίδιο βρίςκεται ςε φψοσ 

ℎ = 0,8𝑚 πάνω από το κατϊτερο ςθμείο τθσ  ράβδου. Στθ ςυνζχεια το ςφαιρίδιο 

αφινεται ελεφκερο και προςκροφει ςτο άκρο τθσ ράβδου. Μετά τθν κροφςθ το 

ςφαιρίδιο ακινθτοποιείται. Οι τριβζσ κεωροφνται αμελθτζεσ.  

Να βρείτε:   

Γ1. Τθν ταχφτθτα του ςφαιριδίου λίγο πριν τθν κροφςθ.  

(Μονάδεσ 4) 
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Γ2. Τθ γωνιακι ταχφτθτα τθσ ράβδου αμζςωσ μετά τθν κροφςθ.  

(Μονάδεσ 5) 
Γ3. Τθ γραμμικι ταχφτθτα του κζντρου μάηασ Κ τθσ ράβδου αμζςωσ μετά τθν κροφςθ. 

(Μονάδεσ 5) 
Γ4. Το ποςό τθσ μθχανικισ ενζργειασ που μετατράπθκε ςε κερμικι κατά τθν κροφςθ.  

(Μονάδεσ 5) 
Γ5. Τθ μζγιςτθ ανφψωςθ του κζντρου μάηασ τθσ ράβδου. 

(Μονάδεσ 6) 
Δίνονται: Η ροπι αδράνειασ τθσ ράβδου ωσ προσ οριηόντιο άξονα που διζρχεται από το κζντρο μάηασ τθσ: 

𝐼𝑐𝑚 =
1

12
𝑀𝑙2 και θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ  𝑔 = 10

𝑚

𝑠2.  

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Σϊμα Σ, μάηασ 𝑚 = 1𝑘𝑔,είναι δεμζνο ςτο κάτω άκρο ιδανικοφ ελατθρίου ςτακεράσ 𝑘 = 100
𝑁

𝑚
. Το πάνω άκρο 

του ελατθρίου  είναι  ςτερεωμζνο ςε ακλόνθτο ςθμείο ςτθν κορυφι κεκλιμζνου επιπζδου, γωνίασ κλίςθσ  

𝜑 = 30°. Το τμιμα 𝛣𝛤 του κεκλιμζνου επιπζδου είναι λείο. 

Ομογενισ  κφλινδροσ  μάηασ 𝛭 = 2𝑘𝑔 και ακτίνασ 𝑅 = 0,1𝑚  ςυνδζεται με το ςϊμα 𝛴 με τθ βοικεια αβαροφσ 

νιματοσ που δεν επιμθκφνεται. Ο άξονασ του κυλίνδρου είναι οριηόντιοσ. Το  νιμα  και ο άξονασ του ελατθρίου 

βρίςκονται ςτθν ίδια ευκεία, που είναι παράλλθλθ ςτο κεκλιμζνο επίπεδο. Το ςφςτθμα των ςωμάτων  ιςορροπεί  

όπωσ  φαίνεται  ςτο  ςχιμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. Να  υπολογίςετε το μζτρο τθσ τάςθσ  του  νιματοσ  και  τθν επιμικυνςθ  του  ελατθρίου.  

(Μονάδεσ 5) 
 

Τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡 = 0 κόβεται το νιμα. Το ςϊμα Σ αρχίηει να εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ και ο 

κφλινδροσ αρχίηει να κυλίεται χωρίσ ολίςκθςθ. 

 

Δ2. Να γράψετε  τθν εξίςωςθ τθσ δφναμθσ επαναφοράσ για το ςϊμα Σ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, 

κεωρϊντασ ωσ  κετικι φορά τθν προσ τα πάνω, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. 

(Μονάδεσ 6) 

Δ3. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ςτροφορμισ του κυλίνδρου, όταν κα ζχει διαγράψει 𝛮 =
12

𝜋
 περιςτροφζσ 

κατά τθν κίνθςθ του ςτο κεκλιμζνο επίπεδο. 

(Μονάδεσ 7) 
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Δ4. Να υπολογίςετε το ρυκμό μεταβολισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ του κυλίνδρου, κατά τθν κίνθςθ του ςτο 

κεκλιμζνο επίπεδο, τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡 = 3𝑠.   

(Μονάδεσ 7) 

Δίνονται: H επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2, θ ροπι αδράνειασ ομογενοφσ κυλίνδρου ωσ προσ τον άξονά 

του δίνεται από τθ ςχζςθ 𝛪𝑐𝑚 =
𝛭𝑅2

2
 και 𝜂𝜇30° =

1

2
. 

 


