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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ       

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ : ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2020  

 
 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Σηις παρακάηφ ερφηήζεις 1 έφς 5 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης 
ερώηηζης και δίπλα ζε κάθε αριθμό ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηην ζφζηή 
απάνηηζη η ζηις ζφζηές απανηήζεις  
 
Α1. Ράβδνο ηζνξξνπεί πάλσ ζε ηξαπέδη, ελώ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από 

ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην κέζνλ ηεο. Σηε ξάβδν αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο 
δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε απηήλ. Σπλεπώο:  
α. νη δπλάκεηο απνηεινύλ δεύγνο  
β. είλαη κεηαμύ ηνπο παξάιιειεο  
γ. είλαη ζπγγξακκηθέο  
δ. ε ζπληζηακέλε ξνπήο ηνπο είλαη κεδέλ. 

 
Μονάδες 5 

                                                                                                
A2. Έλαο αζιεηήο θαηαδύζεσλ, ελώ πέθηεη, καδεύεη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα 

ζην ζηήζνο .H ξνπή αδξάλεηάο ηνπ ειαηηώλεηαη ζην 1/3 ηεο αξρηθήο ηνπ 
ηεο ηηκήο. Η θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ιόγσ πεξηζηξνθήο :  
α. ηξηπιαζηάδεηαη,  
β.  ππνηξηπιαζηάδεηαη,  
γ. κέλεη ζηαζεξή,  
δ. ελλεαπιαζηάδεηαη.                                                                          

Μονάδες 5 
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Α3.Η ζθαίξα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θπιίεηαη 

ρσξίο λα νιηζζαίλεη πάλσ  ζε νξηδόληηα 
επηθάλεηα πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h από ην 
έδαθνο έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα πcm . Η 
ζθαίξα εγθαηαιείπεη  ηελ επηθάλεηα θαη πέθηεη 
ζην έδαθνο. Γηα ηελ θίλεζε ηεο ζθαίξαο από ηελ 
ζηηγκή πνπ εγθαηαιείπεη ηελ επηθάλεηα κέρξη λα 
θηάζεη ζην έδαθνο, πνηα από ηα παξαθάησ είλαη 
ζσζηά: 
α. ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ζθαίξαο παξακέλεη ζηαζεξή, 
β. ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο απμάλεηαη, 
γ. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο είλαη ίζνο κε ην κεδέλ, 
δ. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη ζηαζεξόο θαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο. 

  Μονάδες 5 

 
Α4. Σε ζηεξεό πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα ελεξγεί ζηαζεξή ξνπή. 
Τόηε απμάλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό: 
α.  ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζηεξενύ  
β.  ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζηεξενύ  
γ.  ε ζηξνθνξκή ηνπ ζηεξενύ  
δ.  ε γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ ζηεξενύ                                              Μονάδες 5 
 
 

A5. Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ δηπιαλνύ 
ζρήκαηνο ξέεη ηδαληθό πγξό ππθλόηεηαο ξ. Ο 
ζσιήλαο ζηελ πεξηνρή 1 έρεη εκβαδό 
δηαηνκήο Α1 , ελώ ζηελ πεξηνρή 2 ζηελεύεη 
θαη έρεη εκβαδό δηαηνκήο Α2. Τν πγξό ξέεη  
ζηελ πεξηνρή 1 κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1. Αλ ε 
κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα 
όγθνπ ηνπ πγξνύ θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ από 
ηελ πεξηνρή 1 ζηελ πεξηνρή 2 είλαη 4ξ 2

1  , ν ιόγνο ησλ δηακέηξσλ δ1/δ2 ησλ 
ζσιήλσλ είλαη  
α.2 

β. 3   

γ.3 
δ. 3/4 
 

 Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2Ο : 
 

Β1. Τν θπιηλδξηθό θιεηζηό δνρείν ηνπ 

ζρήκαηνο, ύςνπο α, είλαη γεκάην κε 
λεξό θαη ζπλδέεηαη κε ιεπηό ζσιήλα, 
ν νπνίνο πεξηέρεη επίζεο λεξό ζε 
κήθνο ℓ=2α θαη ν νπνίνο ζρεκαηίδεη 
γσλία ζ=30° κε ηελ νξηδόληηα 
δηεύζπλζε.  
i) Η πίεζε ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ 

(ζεκείν Α) έρεη ηηκή:  
α) pΑ=pαη+3ξgα,       
β) pΑ=pαη+2ξgα,  
γ) pΑ=pαη+ξgα,         
δ) pΑ=2ξgα,  
 

i i) Η δύλακε πνπ ην λεξό αζθεί ζηελ άλσ βάζε ηνπ δνρείνπ, ε νπνία έρεη 

εκβαδόλ Α, έρεη κέηξν:  
α) F=(pαη+2ξgα)∙Α,    β) F=(pαη-2ξgα)∙Α,   γ) F=(pαη+ξgα)∙Α,  δ) F=ξgα∙Α.  

 
i i i) Αλ F1 ε δύλακε πνπ αζθεί ζην λεξό ε άλσ βάζε ηνπ δνρείνπ θαη F 2 ε 

αληίζηνηρε πνπ αζθεί ε θάησ βάζε, λα απνδείμεηε όηη F 2-F1=w, όπνπ w 
ην βάξνο ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζην δνρείν.  

 
   Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                

Μονάδες 3 
   Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                           

Μονάδες 3 
 

 
B2. Τξνρόο κάδαο Μ θαη αθηίλαο R ζηξέθεηαη αξηζηεξόζηξνθα µε γσληαθή 
ηαρύηεηα 1 rad/s ζε θαηαθόξπθν επίπεδν γύξσ από νξηδόληην άμνλα πνπ 
δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ Ο. Βιήκα κάδαο m=M/5 θηλείηαη νξηδόληηα κε 
ηαρύηεηα π0=21 m/s θαη ζθελώλεηαη ζηνλ ηξνρό ζε απόζηαζε R/2 από ην θέληξν 

ηνπ. Δάλ Ιδηζ(ν)= 21
MR

2
 θαη κεηά ηελ θξνύζε ην ζύζηεκα ζηξέθεηαη δεμηόζηξνθα µε 

γσληαθή ηαρύηεηα 1 rad/s ε αθηίλα R ηνπ ηξνρνύ είλαη: 
 α. 1m                    
 β. 2m                           
 γ. 0,5m 
 

α

θ

Α
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    Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                

Μονάδες 2 
       Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                           

Μονάδες 4 
 

 
Β3. Τέζζεξηο άλζξσπνη κάδαο m ν θαζέλαο, ηζνξξνπνύλ 

αθίλεηνη πάλσ ζε αξρηθά αθίλεηε θπθιηθή εμέδξα κάδαο  
Μ θαη αθηίλαο  R πνπ έρεη ηε   
δπλαηόηεηα λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο. Κάπνηα 
ζηηγκή νη άλζξσπνη αξρίδνπλ ηαπηόρξνλα λα πεξπαηνύλ, 
νπόηε απνθηνύλ ηειηθά ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ π σο 
πξνο ην έδαθνο, ζρεδόλ εθαπηνκεληθά ζηελ πεξηθέξεηα 
ηεο εμέδξαο θαη θαηά ηελ ίδηα θνξά, όπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα. Η εμέδξα : 
α. ζα κείλεη αθίλεηε 

β. ζα αξρίζεη λα πεξηζηξέθεηαη κε θνξά όκνηα κε απηήλ ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ.  

γ. ζα αξρίζεη λα πεξηζηξέθεηαη κε θνξά αληίζεηε από απηήλ ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ. 

δ. ηίπνηε από ηα παξαπάλσ. 

 Να επηιέμεηε ηελ ε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.         
 Μονάδες 2 

 Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο                 
Μονάδες 4 

 

B4. Σε ιείν νξηδόληην επίπεδν εξεκνύλ δύν όκνηεο 
νκνγελείο ξάβδνη κάδαο m θαη κήθνπο ℓ. Η πξώηε ΑΒ,  
κπνξεί λα  ζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό θαηαθόξπθν 
άμνλα ν νπνίνο πεξλά από ην άθξν ηεο Α, ελώ ε δεύηεξε 
ΓΓ είλαη ειεύζεξε. 
Σε κηα ζηηγκή αζθνύληαη ζηηο ξάβδνπο δύν ίζεο δπλάκεηο 
F ζηα άθξα Β θαη Γ, θάζεηεο ζηηο ξάβδνπο, όπσο ζην 
ζρήκα. 
 
 
i) Αλ α1 θαη α2 νη αξρηθέο επηηαρύλζεηο ησλ θέληξσλ κάδαο ησλ ξάβδσλ ΑΒ θαη ΓΓ, 

αληίζηνηρα, ηζρύεη: 
α) α1<α2,        β) α1= α2         γ) α1 > α2. 

 

 
F  

F 

κάτοψη  

Α 

Β 

Γ 

Γ 
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ii) Γηα ηα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ ζεκείσλ εθαξκνγήο ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη: 
α) αΒ < αΓ,          β) αΒ = αΓ,        γ) αΒ > αΓ. 

 
Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ξάβδνπ σο πξνο θάζεην άμνλα πνπ πεξλά από ην κέζνλ ηεο 
Ι= mℓ2/12. 

Να επηιέμεηε ηελ ε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.         
 Μονάδες 2 

 Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο                 
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ 3Ο  
 
Τν πιάγην επίπεδν ηνπ ζρήκαηνο έρεη 
ύςνο h θαη γσλία θιίζεο θ (ζπλθ=0,8 
θαη εκθ=0,6). Τν πιάγην επίπεδν από 
ηε βάζε ηνπ, ζεκείν Α , κέρξη ην ζεκείν 
Γ εκθαλίδεη ηξηβή, ελώ ην ππόινηπν 
ηκήκα, από ην ζεκείν Γ κέρξη ηελ 
θνξπθή ηνπ, Γ, είλαη εληειώο ιείν.  
Έλαο δίζθνο αθηίλαο r θαη κάδαο m, πνπ 
θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζην 
νξηδόληην επίπεδν, θζάλεη ηε ρξνληθή 
ζηηγκή t=0, ζηε βάζε ηνπ πιάγηνπ επηπέδνπ (ζεκείν Α), κε ηαρύηεηα θέληξνπ κάδαο 
π0=5m/s θαη ζπλερίδεη θπιηόκελνο λα αλεβαίλεη ζην πιάγην επίπεδν. Ο δίζθνο δηέξρεηαη 
από ην ζεκείν Γ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=0,5 s θαη θζάλεη ζην ζεκείν Γ θηλνύκελνο ζην 
ιείν ηκήκα ηνπ επηπέδνπ γηα ρξόλν Γt=0,5 s. 
Να ππνινγίζεηε:  
α. ηελ επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζην ηξαρύ ηκήκα 
ηνπ πιάγηνπ επηπέδνπ θαη ηνλ ειάρηζην ζπληειεζηή ζηαηηθήο ηξηβήο κεηαμύ δίζθνπ θαη 
επηπέδνπ, ώζηε ν δίζθνο λα αλεβαίλεη εθηειώληαο θύιηζε ρσξίο νιίζζεζε. 

Μονάδες 6  
β. ην ύςνο h ηνπ πιάγηνπ επηπέδνπ.  

Μονάδες 6  
γ. ν ιόγνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ δίζθνπ ιόγσ ζηξνθηθήο θίλεζεο πξνο ηελ 
θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ιόγσ κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή  t3=0,33s 

Μονάδες 5 
δ. Ο δίζθνο έρεη m=2kgr θαη ζην ζεκείν Γ εγθαηαιείπεη ην πιάγην επίπεδν.  
i.Σε πνηα απόζηαζε από ην ζεκείν ζα ζπλαληήζεη ην νξηδόληην επίπεδν,  
ii.ηη θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ πεξηζηξνθήο ζα έρεη ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδόληην 

επίπεδν 
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iii.πνηα ζα είλαη ε ζπλνιηθή ηνπ κεραληθή ελέξγεηα ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδόληην 

επίπεδν 
Μονάδες 8 

 
Γίλνληαη: g=10 m/s2 θαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη 
από ην θέληξν ηνπ Ι= mr2/2 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4 
 

Μία νκνγελήο άθακπηε ξάβδνο ΑΓ ζηαζεξήο δηαηνκήο 

έρεη κάδα 4 M kg . Η ξάβδνο ηζνξξνπεί ζε νξηδόληηα 

ζέζε θαη ην άθξν ηεο Α ζπλδέεηαη κε άξζξσζε ζε 

θαηαθόξπθν ηνίρν. Τν άιιν άθξν Γ ηεο ξάβδνπ ζπλδέεηαη 

κέζσ αβαξνύο κε εθηαηνύ λήκαηνο ΓΓ κε ηνλ 

θαηαθόξπθν ηνίρν. Τν λήκα ζρεκαηίδεη κε ηε ξάβδν γσλία 

θ. Γύξσ από έλα ιεπηό νκνγελή δίζθν θέληξνπ Κ, κάδαο 

2 m kg  θαη αθηίλαο 0,1 R kg  είλαη ηπιηγκέλν πνιιέο 

θνξέο έλα ιεπηό κε εθηαηό αβαξέο λήκα. Τν ειεύζεξν 

άθξν ηνπ λήκαηνο έρεη ζηεξεσζεί ζην άθξν Γ ηεο ξάβδνπ 

ΑΓ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ν δίζθνο αθήλεηαη λα θηλεζεί 

θαη ην λήκα μεηπιίγεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη. 

α. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ, θαζώο 

απηόο θαηέξρεηαη.                                                                                      Μονάδες 6 

β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ε ξάβδνο ΑΓ ζην άθξν ηεο Γ 

από ην λήκα ΓΓ, όηαλ ν δίζθνο θαηέξρεηαη.                                              Μονάδες 6 

Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θέληξν κάδαο Κ ηνπ δίζθνπ έρεη θαηέιζεη θαηαθόξπθα θαηά 

1 0,3 h m  ην λήκα πνπ ζπλδέεη ην δίζθν κε ηε ξάβδν θόβεηαη. 

γ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ, κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα Γt από ηε ζηηγκή πνπ θόπεθε ην λήκα. 

Μονάδες 6 

δ. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ιόγσ πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο 
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πξνο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ κεηαθνξηθήο θίλεζεο ηνπ δίζθνπ κεηά από ρξνληθό 

δηάζηεκα 0,1  t s  από ηε ζηηγκή πνπ θόπεθε ην λήκα.                              

Μονάδες 7 

Γίλνληαη: ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο
2

10 
m

g
s

, ε ξνπή αδξάλεηαο  ηνπ δίζθνπ σο 

πξνο ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ 21
2

cmI MR , εκθ=0,8, 

ζπλθ=0,6, o άμνλαο πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ παξακέλεη ζπλερώο νξηδόληηνο θαη 

θηλείηαη ζε θαηαθόξπθε ηξνρηά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ θαη ν δίζθνο δελ 

θηάλεη ζην έδαθνο ζηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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