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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ
ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει
ρχρςά.
1. Η γχμιακή επιςάυσμρη εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ πξσ εκςελεί ξμαλά μεςαβαλλόμεμη
ρςοξτική κίμηρη γύοχ από ρςαθεοό άνξμα πεοιρςοξτήπ έυει ίδια καςεύθσμρη
α. με ςημ γχμιακή ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ.
β. με ςη ρσμιρςαμέμη ςχμ δσμάμεχμ πξσ αρκξύμςαι ρςξ ρώμα.
γ. με ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρώμαςξπ.
δ. με όλα ςα παοαπάμχ μεγέθη.
Mομάδες 5
2. Έμαπ αθληςήπ καςαδύρεχμ εκςιμάρρεςαι από ςημ ενέδοα, ρςη ρσμέυεια
ρσρπειοώμεςαι και εκςελώμςαπ μια πεοιρςοξτή γύοχ από ςξμ εασςό ςξσ πέτςει ρςη
πιρίμα. ε όλη ςη διάοκεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ αθληςή θεχοήρξσμε αμεληςέα ςημ
αμςίρςαρη ςξσ αέοα.
α. ςξμ αθληςή αρκείςαι μόμξ ςξ βάοξπ ςξσ, πξσ είμαι ενχςεοική δύμαμη με
απξςέλερμα μα έυξσμε μεςαβξλή ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ.
β. Ση ρςιγμή πξσ ξ αθληςήπ εγκαςαλείπει ςημ ενέδοα δεμ έυει γχμιακή
ςαυύςηςα.
γ. Η ξομή ςξσ αθληςή ρςη διάοκεια ςηπ πςώρηπ μεςαβάλλεςαι.
δ. Η γχμιακή ςαυύςηςα ςξσ αθληςή παοαμέμει ρςαθεοή, γιαςί παοαμέμει
ρςαθεοή και η ρςοξτξομή ςξσ.
Mομάδες 5
3. Έμαπ δακςύλιξπ και έμαπ δίρκξπ ίδιαπ μάζαπ και ακςίμαπ μπξοξύμ μα
πεοιρςοέτξμςαι γύοχ από καςακόοστξ ρςαθεοό άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ
κέμςοξ ςξσπ και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδξ ςξσπ. Αουικά ςα δύξ ρώμαςα είμαι
ακίμηςα και ςημ t=0 αρκξύμε εταπςξμεμικά ρςημ πεοιτέοεια ςξσπ ξοιζόμςιεπ
δσμάμειπ ρςαθεοξύ και ίδιξσ μέςοξσ. ςξμ ίδιξ υοόμξ t μεγαλύςεοη
α. ρςοξτξομή θα απξκςήρει ξ δακςύλιξπ.
β. ρςοξτξομή θα απξκςήρει ξ δίρκξπ.
γ. γχμιακή ςαυύςηςα θα απξκςήρει ξ δακςύλιξπ.
δ. γχμιακή ςαυύςηςα θα απξκςήρει ξ δίρκξπ.
Mομάδες 5
4. Έμαπ ςοξυόπ οίυμεςαι από ςη βάρη εμόπ κεκλιμέμξσ επιπέδξσ με κιμηςική
εμέογεια Κ και κσλίεςαι (υχοίπ μα ξλιρθαίμει) καςά μήκξπ ςξσ. Αουικά αμέουεςαι και
ρςη ρσμέυεια καςέουεςαι. Θεχοξύμε αμεληςέα ςημ αμςίρςαρη ςξσ αέοα. ε όλη ςη
διάοκεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ ςοξυξύ
α. ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ χπ ποξπ ςξ μξηςό άνξμα πξσ
διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ μεςαβάλλεςαι.
β. η τξοά ςξσ διαμύρμαςξπ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ ςξσ ςοξυξύ ρε όλη ςη
διάοκεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ παοαμέμει ρςαθεοή.
γ. η τξοά ςξσ διαμύρμαςξπ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ ςξσ ςοξυξύ παοαμέμει
ρςαθεοή.
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δ. η κιμηςική εμέογεια με ςημ ξπξία θα επιρςοέφει ρςη βάρη ςξσ κεκλιμέμξσ
είμαι μικοόςεοη από Κ.
Mομάδες 5
5. ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε
ποόςαρηπ και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη
λένη Λάθος για ςη λαμθαρμέμη.
α. Η οξπή μιαπ δύμαμηπ πξσ αμαγκάζει έμα ρςεοεό ρώμα μα ρςοατεί γύοχ από
ρςαθεοό άνξμα, έυει πάμςα διεύθσμρη ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρςεοεξύ.
β. ςη μεςατξοική κίμηρη εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ μπξοεί όλα ςα σλικά ςξσ ρημεία
μα εκςελξύμ κσκλικέπ κιμήρειπ.
γ. Για μα ςοιπλαριάρξσμε ςη ρςοξτξομή εμόπ δίρκξσ πξσ εκςελεί ρςοξτική κίμηρη
γύοχ από ρςαθεοό άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ αοκεί μα
σπξςοιπλαριάρξσμε ςη γχμιακή ςξσ ςαυύςηςα.
δ. Η οξπή αδοάμειαπ εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ, έυει ςημ ίδια ςιμή χπ ποξπ
ξπξιξμδήπξςε άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρςεοεξύ πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ
ςξσ.
ε. Η οξπή εμόπ ζεύγξσπ δσμάμεχμ χπ ποξπ ρημείξ πξσ αμήκει ρςξ επίπεδό ςξσπ
είμαι αμενάοςηςη ςηπ θέρηπ ςξσ ρημείξσ.
Mομάδες 5

ΘΔΜΑ Β

1. Η λεπςή ξμξγεμήπ οάβδξπ ςξσ ρυήμαςξπ έυει
μάζα m, μήκξπ L και πεοιρςοέτεςαι υχοίπ ςοιβέπ ρε
καςακόοστξ επίπεδξ γύοχ από ξοιζόμςιξ άνξμα

Ο
θ

πξσ διέουεςαι από ςξ άκοξ ςηπ Ο, χπ ποξπ ςξμ
ξπξίξ έυει οξπή αδοάμειαπ Ι. Ση υοξμική ρςιγμή t=0
η οάβδξπ ατήμεςαι από ςημ ξοιζόμςια θέρη, εμώ ςη
υοξμική t1 ρυημαςίζει γχμία θ με ςη καςακόοστη και καςέουεςαι έυξμςαπ γχμιακή
ςαυύςηςα χ1. Η γχμιακή επιςάυσμρη ςηπ οάβδξσ ςη υοξμική ρςιγμή t1 είμαι

α.   

1
t1

β.   

mgL
2I
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γ.   

mgL
2I

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 4

2. Ο αουικά ακίμηςξπ ςοξυόπ ςξσ ρυήμαςξπ έυει
ακςίμα R και κσλίεςαι υχοίπ μα ξλιρθαίμει ρε
ξοιζόμςιξ δάπεδξ, με ςη βξήθεια ρςαθεοήπ
ξοιζόμςιαπ δύμαμηπ F πξσ αρκείςαι μέρχ εμόπ
αβαοξύπ και μη εκςαςξύ μήμαςξπ πξσ είμαι ςσλιγμέμξ
ρςη πεοιτέοεια ςξσ. Ο ςοξυόπ έυει οξπή αδοάμειαπ Ι χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι
από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ και ςξ μήμα νεςσλίγεςαι υχοίπ μα γλιρςοά ρςη πεοιτέοεια
ςξσ ςοξυξύ. Μεςά από υοόμξ t, ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ ςοξυξύ έυει μεςαςξπιρςεί καςά

x cm και ξ ςοξυόπ πεοιρςοέτεςαι με γχμιακή ςαυύςηςα  . Σξ έογξ ςηπ δύμαμηπ
ρςη υοξμική διάοκεια t είμαι
α. W  2Fx cm
β. W  Fx cm

γ. W 

1 2

2

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
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Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 4
3. Έμαπ δίρκξπ ακςίμαπ R κσλίεςαι πάμχ ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ με μεςατξοική
ςαυύςηςα σcm. Έμα ρημείξ Α ςξσ δίρκξσ απέυει r 

3
R από ςξ κέμςοξ ςξσ δίρκξσ
2

και έυει ρσμξλική ςαυύςηςα πξσ ςξ διάμσρμά ςηπ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςξσ
δίρκξσ. Η ρσμξλική ςαυύςηςα ςξσ ρημείξσ Α έυει μέςοξ πξσ είμαι ίρξ με
α. cm
β. cm / 2

γ.

2
cm
2

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 4
4. Έμαπ ςοξυόπ βάοξσπ W ιρξοοξπεί πάμχ
ρε κεκλιμέμξ επίπεδξ γχμίαπ κλίρηπ θ=600
με ςη βξήθεια ξοιζόμςιξσ μήμαςξπ πξσ
είμαι ςσλιγμέμξ ρςη πεοιτέοεια ςξσ, όπχπ
ρςξ ρυήμα. Δπξμέμχπ ξ ςοξυόπ δέυεςαι
δύμαμη ρςαςικήπ ςοιβήπ με τξοά ποξπ ςα

α. κάςχ και μέςοξ  

W
.
3
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β. πάμχ και μέςοξ  

W
.
3

γ. πάμχ και μέςοξ  

W
.
3

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ. Δίμεςαι 60  3 / 2 , 600  1/ 2 .
Μομάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Έμαπ δίρκξπ μάζαπ m=2Kg και ακςίμαπ R=0,2m, ρςοέτεςαι ελεύθεοα με γχμιακή
ςαυύςηςα χ1=8rad/sec γύοχ από καςακόοστξ άνξμα υχοίπ ςοιβέπ. Κάπξια υοξμική
ρςιγμή έμαπ άλλξπ παμξμξιόςσπξπ δίρκξπ πξσ έυει ςξμ ίδιξ άνξμα πεοιρςοξτήπ και
είμαι ακίμηςξπ, έουεςαι ρε επατή με ςξμ ποώςξ δίρκξ. Οι δύξ δίρκξι ατξύ
γλιρςοήρξσμ ξ έμαπ χπ ποξπ ςξμ άλλξ για υοξμικό διάρςημα Δt=2s, ςελικά
απξκςξύμ κξιμή γχμιακή ςαυύςηςα χ2. Ο κάθε δίρκξπ έυει οξπή αδοάμειαπ

I

1
mR 2 χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ. Να βοεθξύμ:
2

χ1

α. η κξιμή γχμιακή ςαυύςηςα χ2 ςημ ξπξία θα απξκςήρξσμ ξι δίρκξι.
Μομάδες 8
β. ςξ μέςοξ ςηπ μέρηπ οξπήπ ςηπ ςοιβήπ ξλίρθηρηπ πξσ αρκεί ξ έμαπ δίρκξπ ρςξμ
άλλξμ ρςη υοξμική διάοκεια ςχμ 2s.
Μομάδες 8
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γ. ξ αοιθμόπ ςχμ πεοιρςοξτώμ ςξσ κάθε δίρκξσ ρςξ παοαπάμχ υοξμικό διάρςημα,
αμ θεχοήρξσμε όςι έκαμαμ ξμαλά μεςαβαλλόμεμεπ ρςοξτικέπ κιμήρειπ.
Μομάδες 9

ΘΔΜΑ Δ
ςξ παοακάςχ ρυήμα ςξ ρώμα 1 βοίρκεςαι πάμχ ρε λείξ κεκλιμέμξ επίπεδξ γχμίαπ
κλίρηπ τ=300 και είμαι δεμέμξ ρςξ πάμχ άκοξ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ K=100N/m, ξ
άνξμαπ ςξσ ξπξίξσ είμαι παοάλληλξπ ρςξ κεκλιμέμξ. Σξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ
είμαι ρςεοεχμέμξ ακλόμηςα, εμώ ςξ ρώμα είμαι επίρηπ δεμέμξ ρε μη εκςαςό μήμα
πξσ διέουεςαι από ςξ ασλάκι αβαοξύπ ςοξυαλίαπ. ςξ άλλξ άκοξ ςξσ μήμαςξπ είμαι
δεμέμξ άλλξ ρώμα 2 ίρηπ μάζαπ m με ςξ 1 και ςξ ρύρςημα ιρξοοξπεί. Σα ρώμαςα
1 και 2 θεχοξύμςαι σλικά ρημεία. Κόβξμςαπ ςξ μήμα, ςξ ρώμα 1 εκςελεί απλή
αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ Α=0,2m πάμχ ρςξ κεκλιμέμξ επίπεδξ.
α. Να βοεθεί αμ ςξ ελαςήοιξ έυει επιμηκσμθεί ή ρσρπειοχθεί καθώπ και η μάζα m
ςχμ ρχμάςχμ 1 και 2.
Μομάδες 5

Μεςά ςξ κόφιμξ ςξσ μήμαςξπ ςξ ρώμα 2 πέτςει από ύφξπ h=5m και ρσγκοξύεςαι με
ακίμηςη ξμξγεμή οάβδξ μάζαπ M=4Kg και μήκξσπ L=6m πξσ ςξ κάςχ άκοξ ςηπ Γ
ακξσμπά ρςξ έδατξπ και μπξοεί μα ρςοέτεςαι υχοίπ ςοιβέπ γύοχ από ξοιζόμςιξ
ρςαθεοό άνξμα κάθεςξ ρςη οάβδξ πξσ διέουεςαι από ςξ Ο με (ΟΓ)=2(ΟΔ). Η οάβδξπ
ρυημαςίζει με ςξ ξοιζόμςιξ έδατξπ γχμία θ=600, η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι
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πλαρςική και γίμεςαι ρςξ πάμχ άκοξ Δ ςηπ οάβδξσ. H οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ
χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ έμα άκοξ ςηπ και είμαι κάθεςξπ ρςη οάβδξ

1
L2 και ςξ ρώμα 2 ελάυιρςα ποιμ ςημ κοξύρη έυει ρςοξτξομή χπ ποξπ
3
ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ οάβδξσ πξσ δίμεςαι από ςη ρυέρη m2 2d 2 , όπξσ d 2
είμαι  

είμαι η απόρςαρη ςξσ τξοέα ςηπ σ2 από ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ οάβδξσ.
Nα βοεθξύμ:
β. η κξιμή γχμιακή ςαυύςηςα με ςημ ξπξία θα πεοιρςοατεί ςξ ρύρςημα οάβδξπρώμα 2 αμέρχπ μεςά ςη πλαρςική ςξσπ κοξύρη.
Μομάδες 8
γ. η απώλεια ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ καςά ςη πλαρςική κοξύρη.
Μομάδες 4
δ. ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ αμέρχπ μεςά ςη κοξύρη.
Μομάδες 4
ε. ςξ είδξπ ςηπ πεοιρςοξτικήπ κίμηρηπ πξσ θα εκςελέρει ςξ ρύρςημα μεςά ςη
πλαρςική κοξύρη.
Μομάδες 4

Δίμξμςαι: g=10m/s2, ημ30ξ =

, ρσμ300=

/2, ημ60ξ =

, ρσμ600=1/2

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκε ξ δρίμας Ιωάμμης, Υσρικόπ.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξμ Παλόγο Αμτώμιο.

ελίδα 7 από 7

