
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΡΕΟΤ 

 

ΘΕΜΑ 1 

Να χαρακτθρίςετε ςτο τετράδιό ςασ τισ προτάςεισ που ακολουκοφν με το γράμμα , αν είναι ςωςτζσ ι 

με το γράμμα Λ, αν είναι λανκαςμζνεσ.  

 

1) α. Όταν ζνασ ακροβάτθσ που περιςτρζφεται ςτον αζρα ανοίξει τα άκρα του, αυξάνεται θ γωνιακι 

ταχφτθτα περιςτροφισ του.  

β. τθ μεταφορικι κίνθςθ ενόσ ςώματοσ κάκε χρονικι ςτιγμι όλα τα ςθμεία του ζχουν τθν ίδια 

ταχφτθτα.  

 

2) Η γωνιακι επιτάχυνςθ ενόσ ςτερεοφ ςώματοσ που περιςτρζφεται γφρω από ςτακερό άξονα είναι 

ανάλογθ προσ τθ ςυνολικι εξωτερικι ροπι που αςκείται ςτο ςώμα.  

 

3) Αν θ ςτροφορμι ενόσ ςτερεοφ ςώματοσ παραμζνει ςτακερι, τότε θ ςυνολικι εξωτερικι ροπι που 

αςκείται ςτο ςώμα είναι μθδζν.  

 

4) Η ςτροφορμι ενόσ ςτερεοφ ςώματοσ παραμζνει ςτακερι, αν το αλγεβρικό άκροιςμα ροπών των 

δυνάμεων που αςκοφνται ς’ αυτό είναι διάφορο του μθδενόσ.  

 

50 Η ροπι αδράνειασ εκφράηει τθν αδράνεια ςτθ μεταφορικι κίνθςθ. 

 

6)Η ροπι ηεφγουσ δυνάμεων είναι ίδια ωσ προσ οποιοδιποτε ςθμείο του επιπζδου που ορίηουν. 

7) Κατά τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςώματοσ ... 

α. όλα τα ςθμεία του ςώματοσ ζχουν τθν ίδια ταχφτθτα. 

β. κάκε ςθμείο του ςώματοσ κινείται με γραμμικι ταχφτθτα υ = ωr (ω θ γωνιακι ταχφτθτα, r θ 

απόςταςθ του ςθμείου από τον άξονα περιςτροφισ). 

γ. κάκε ςθμείο του ςώματοσ ζχει γωνιακι ταχφτθτα ω=υ_cm/R (υ_cm θ ταχφτθτα του κζντρου μάηασ, R 

θ απόςταςθ του ςθμείου από το κζντρο μάηασ). 

δ. θ διεφκυνςθ του διανφςματοσ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ μεταβάλλεται. 

8) Η μονάδα μζτρθςθσ τθσ ροπισ αδράνειασ είναι 1 kg⋅m^2 



 

 

9) Ζνασ ακλθτισ καταδφςεων, κακώσ περιςτρζφεται ςτον αζρα, ςυμπτφςςει τα άκρα του. Με τθν 

τεχνικι αυτι αυξάνεται θ γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ του.  

α.  Όταν θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ςτερεό ςώμα είναι μθδζν, τότε το ςώμα ζχει  

πάντοτε μθδενικι γωνιακι επιτάχυνςθ.  

β.  Η ροπι αδράνειασ ενόσ ςτερεοφ ςώματοσ είναι ανεξάρτθτθ από τθ κζςθ του άξονα περιςτροφισ 

του.  

 

10)Η ροπι αδράνειασ ενόσ ςώματοσ ςτακερισ μάηασ ζχει πάντα τθν ίδια τιμι.  

 

11) Όταν ο φορζασ τθσ δφναμθσ, θ οποία αςκείται ςε ζνα ελεφκερο ςτερεό ςώμα δεν διζρχεται από το 

κζντρο μάηασ του, τότε το ςώμα εκτελεί μόνο μεταφορικι κίνθςθ. 

 

12) Αν θ ςυνολικι εξωτερικι ροπι που αςκείται ςε ζνα ςφςτθμα ςωμάτων είναι ίςθ με μθδζν, θ ολικι 

ςτροφορμι του ςυςτιματοσ μεταβάλλεται.  

 

13) Σα διανφςματα τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ  και τθσ γωνιακισ επιτάχυνςθσ  ζχουν πάντα τθν ίδια 

κατεφκυνςθ.  

 

14)H ροπι αδράνειασ ενόσ ςτερεοφ δεν εξαρτάται από τθ κζςθ του άξονα περιςτροφισ του. 

 

ΘΕΜΑ 2  

 

Δακτύλιοσ και δίςκοσ με οπή, η μάζα του οποίου είναι 

ομογενώσ κατανεμημένη, όπωσ ςτο ςχήμα, έχουν την ίδια 

μάζα και την ίδια ακτίνα. 

 

Αν 𝛪𝛥𝛴  και 𝛪𝛥𝛫  οι ροπέσ αδράνειασ του δίςκου και του 

δακτυλίου αντίςτοιχα ωσ προσ άξονεσ κάθετουσ ςτο επίπεδό 

τουσ που διέρχονται από τα κέντρα τουσ, τι ιςχύει; 

a. 𝛪𝛥𝛴 > 𝛪𝛥𝛫 .               

b. 𝛪𝛥𝛴 < 𝛪𝛥𝛫  

c. 𝛪𝛥𝛴 = 𝛪𝛥𝛫                   

 

 



                 Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3  

Οριηόντιοσ ομογενισ και ςυμπαγισ δίςκοσ, μάηασ Μ=3kg και ακτίνασ R=0,2m, μπορεί να περιςτρζφεται 

χωρίσ τριβζσ γφρω από κατακόρυφο άξονα που διζρχεται από το κζντρο του. Σθ χρονικι ςτιγμι t=0 

αςκοφμε ςτο δίςκο δφναμθ F ςτακεροφ μζτρου 3Ν που εφάπτεται ςτθν περιφζρειά του, οπότε ο δίςκοσ 

αρχίηει να περιςτρζφεται. Κάποια χρονικι ςτιγμι t1o δίςκοσ ζχει κινθτικι ενζργεια  K=75J.  

Να υπολογίςετε :  

Γ1. τθ ροπι αδράνειασ του δίςκου ωσ προσ τον άξονα περιςτροφισ του. 

Γ2. τθ γωνιακι επιτάχυνςθ του δίςκου. 

Γ3. τθ γωνιακι του ταχφτθτα τθ χρονικι ςτιγμι t1. 

Γ4. τθ ροπι αδράνειασ του δίςκου, αν θ περιςτροφι του γινόταν γφρω από κατακόρυφο άξονα 

που περνάει από το μζςον μιασ ακτίνασ του.  

Η ροπι αδράνειασ του παραπάνω δίςκου, ωσ προσ άξονα που είναι κάκετοσ ςτο επίπεδό του και 

διζρχεται από το κζντρο του, δίνεται από τθ ςχζςθ 𝛪𝑐𝑚 =
1

2
𝑀𝑅2.  

 

ΘΕΜΑ 4  

1) Μια ομογενισ άκαμπτθ ράβδοσ ΑΓ ςτακερισ διατομισ ζχει μάηα 

𝑀 = 4𝐾𝑔 . Η ράβδοσ ιςορροπεί ςε οριηόντια κζςθ και το άκρο τθσ Α 

ςυνδζεται με άρκρωςθ ςε κατακόρυφο τοίχο. Σο άλλο άκρο Γ τθσ 

ράβδου ςυνδζεται μζςω αβαροφσ μθ εκτατοφ νιματοσ ΓΔ με τον 

κατακόρυφο τοίχο. Σο νιμα ςχθματίηει με τθ ράβδο γωνία φ. γφρω 

από ζνα λεπτό ομογενι δίςκο κζντρου Κ, μάηασ m=2Kg και ακτίνασ 

R=0,1m είναι τυλιγμζνο πολλζσ φορζσ ζνα λεπτό μθ εκτατό αβαρζσ 

νιμα. Σο ελεφκερο άκρο του νιματοσ ζχει ςτερεωκεί ςτο άκρο Γ τθσ 

ράβδου ΑΓ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4. Σθ χρονικι ςτιγμι 𝑡0 = 0 ο 

δίςκοσ αφινεται να κινθκεί και το νιμα ξετυλίγεται χωρίσ να 

ολιςκαίνει.  

Δ1. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ του κζντρου μάηασ του 

δίςκου, κακώσ αυτόσ κατζρχεται. 

Δ2. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ δφναμθσ που δζχεται θ ράβδοσ ΑΓ 

ςτο άκρο τθσ Γ από το νιμα ΓΔ όταν ο δίςκοσ κατζρχεται.  

 



Σθ χρονικι ςτιγμι που το κζντρο μάηασ Κ του δίςκου ζχει κατζλκει κατακόρυφα κατά ℎ1 = 0,3𝑚 το 

νιμα που ςυνδζει το δίςκο με τθ ράβδο κόβεται. 

Δ3. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ςτροφορμισ του δίςκου ωσ προσ τον άξονα περιςτροφισ του, 

μετά από χρονικό διάςτθμα 𝛥𝑡 από τθ ςτιγμι που κόπθκε το νιμα 

Δ4. Να υπολογίςετε το λόγο τθσ κινθτικισ ενζργειασ λόγω περιςτροφικισ κίνθςθσ προσ τθν 

κινθτικι ενζργεια λόγω μεταφορικισ κίνθςθσ του δίςκου μετά από χρονικό διάςτθμα 

𝛥𝑡′ = 0,1𝑠 από τθ ςτιγμι που κόπθκε το νιμα.  

Δίνονται:  

• θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2
. 

• θ ροπι αδρανείασ του δίςκου ωσ προσ τον άξονα περιςτροφισ που διζρχεται από το κζντρο 

μάηασ του 𝛪 =
1

2
𝑚𝑅2 

• θμφ=0,8 και  ςυνφ=0,6 

• ο άξονασ περιςτροφισ του δίςκου παραμζνει ςυνεχώσ οριηόντιοσ και κινείται ςε 

κατακόρυφθ τροχιά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κίνθςισ του 

• ο δίςκοσ δε φτάνει ςτο ζδαφοσ ςτθ διάρκεια του φαινομζνου 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ  


