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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ :  Μάρτης 2022  

Θέμα Α  

Α. Να ζεκεηώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 
 

Α1. Οκνγελήο ηξνρόο εθηνμεύεηαη ζε νξηδόληην δάπεδν, έηζη ώζηε λα εθηειεί θύιηζε: 
α.  ην ζεκείν επαθήο ηνπ ηξνρνύ κε ην δάπεδν δελ έρεη επηηάρπλζε 
β.  ζηνλ ηξνρό αζθείηαη ζηαηηθή ηξηβή 
γ.  ε θίλεζε ηνπ ηξνρνύ είλαη νκαιή 
δ.  ην αλώηαην ζεκείν ηνπ ηξνρνύ έρεη δηπιάζηα ηαρύηεηα από ην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ 

(Μονάδες 3) 

Α2. Όηαλ έλα ζηεξεό ζώκα εθηειεί ζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη 
από ην θέληξν ηνπ ηόηε: 

α. όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο έρνπλ ηελ ίδηα γξακκηθή ηαρύηεηα. 
β. όια ηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο έρνπλ ηελ ίδηα γσληαθή ηαρύηεηα. 
γ. ηα ζεκεία πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο νινθιεξώλνπλ γξεγνξόηεξα ηελ 

πεξηζηξνθή. 
δ. ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο έρνπλ κεγαιύηεξε γσληαθή 

ηαρύηεηα. 
(Μονάδες 3) 

Α3. Γύν ηξνρνί ίδηαο αθηίλαο δέρηεθαλ ηελ επίδξαζε ίδηαο δύλακεο F ε νπνία αζθήζεθε 
εθαπηνκεληθά θαη ε γσληαθή ηνπο ηαρύηεηα κεηαβιήζεθε 
όπσο ζην ζρήκα. 

α. Ο ηξνρόο Α απέθηεζε κεγαιύηεξε γσληαθή επηηάρπλζε από 
ηνλ ηξνρό Β. 

β. Ο ηξνρόο Α έρεη κεγαιύηεξε  ξνπή  αδξάλεηαο από ηνλ ηξνρό 
Β. 

γ. Ο ηξνρόο Α έρεη κεγαιύηεξε κάδα από ηνλ ηξνρό Β. 
δ. Σε ρξόλν t1 ν ηξνρόο Α έρεη θάλεη πεξηζζόηεξεο πεξηζηξνθέο 

από ηνλ ηξνρό Β. 
(Μονάδες 3) 

Α4. Όηαλ έλα ζώκα πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα δέρεηαη δπλάκεηο νη νπνίεο 
δίλνπλ ζπλνιηθή ξνπή κεδέλ, ηόηε ην ζώκα δηαηεξεί: 

α. ηε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα ζηαζεξή 
β. ηε γσληαθή ηνπ επηηάρπλζε ζεηηθή 
γ. ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ κεδεληθή 
δ. ηε ζηξνθνξκή ηνπ κεδεληθή 

(Μονάδες 3) 
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Α5. Οξηδόληηνο θπθιηθόο δίζθνο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ζπρλόηεηα γύξσ από θαηαθόξπθν 
άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ. Από θάπνην ύςνο πάλσ από ην δίζθν πέθηεη έλα 
θνκκάηη πιαζηειίλε πνπ θνιιάεη ζε έλα ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δίζθνπ. 

α. Η ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη. 
β. Η ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη. 
γ. Η ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη. 
δ. Η πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη. 

(Μονάδες 3) 

Α6. Έλαο ηερλεηόο δνξπθόξνο, ζεκεηαθήο κάδαο, θηλείηαη 
ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά γύξσ από ηε Γε, κε ηε Γε ζηε 
ζέζε ηεο κηαο θύξηαο εζηίαο. Όηαλ ν δνξπθόξνο 
πεξλά από ηε ζέζε Α, ην κέηξν ηεο γξακκηθήο ηνπ 
ηαρύηεηαο είλαη π, ελώ όηαλ πεξλά από ηε ζέζε Β, ε 
γξακκηθή ηνπ ηαρύηεηα έρεη κέηξν: 
α. π/4 β. π/2  
γ.π δ. 2π 

(Μονάδες 3) 

Α7. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; 

… Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ελόο ζηεξενύ ηζνύηαη κε ην αιγεβξηθό 
άζξνηζκα ησλ ξνπώλ πνπ δξνπλ ζην ζηεξεό. 

… Αλ ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο παξακέλεη ζηαζεξό, ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ 
ξνπώλ είλαη κεδεληθό. 

… Σε έλα ζύζηεκα ζσκάησλ κόλν εμσηεξηθέο δπλάκεηο κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηε 
ζηξνθνξκή. 

 (Μονάδες 3) 
 
 

Α8. Μηα νκνγελήο ξάβδνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από 
ιεία ζηαζεξή άξζξσζε. Η ξάβδνο αθήλεηαη ειεύζεξε από ηε 
ζέζε Α. 

α. Σε πνηα από ηηο επόκελεο ζέζεηο ζα έρεη κεγαιύηεξε γσληαθή 
επηηάρπλζε;  
Β  Γ  Γ  Δ 

β. Σε πνηα από ηηο επόκελεο ζέζεηο ζα έρεη κεγαιύηεξε γσληαθή 
ηαρύηεηα; 
Β  Γ  Γ  Δ 

(Μονάδες 4) 
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ΘΔΜΑ Β 

Β1. Μηα νκνγελήο ξάβδνο κάδαο m θαη κήθνπο L κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από 
άμνλα θάζεην ζε απηή θαη δηεξρόκελν είηε από ην άθξν ηεο είηε από ην κέζν ηεο, κε 
ηελ ίδηα γσληαθή ηαρύηεηα. Η ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο είλαη 2
K

1
I mL

12
 . Αλ L1 θαη L2 νη ζηξνθνξκέο ηεο ξάβδνπ ζε 

θάζε πεξίπησζε, ηόηε ηζρύεη: 

 
α. L1 = L2 β. L1 = 2L2 γ. L1 = 4L2 δ. L1 = L2/4 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Μνλάδεο 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
Μνλάδεο 3 

 
Β2.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 U0=21 m/s 
θαη ζθελώλεηαη ζηνλ ηξνρό ζε απόζηαζε R/2 από 
ην θέληξν ηνπ. Δάλ Ιδηζ(ν)=1/2 ΜR2θαη κεηά ηελ 
θξνύζε ην ζύζηεκα ζηξέθεηαη δεμηόζηξνθα µε 
γσληαθή ηαρύηεηα 1rad/s ε αθηίλα R ηνπ ηξνρνύ 
είλαη: 
 α) 1m                     β) 2m                           γ) 0,5m 
 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Μνλάδεο 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
Μνλάδεο 3 

 
 

 
Β3. Μία θπξία θάζεηαη ζε θάζηζκα (θπξία-θάζηζκα=ζώκα Α), ην νπνίν κπνξεί λα 
ζηξέθεηαη γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα ρσξίο ηξηβέο θαη θξαηάεη κε 
ηα ρέξηα ηεο, ηνλ άμνλα ελόο ηξνρνύ (ζώκα Β). Ο άμνλαο ηνπ 
ηξνρνύ, είλαη παξάιιεινο κε ηνλ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο θπξία -
θάζηζκα, ζε κηθξή απόζηαζε από απηόλ έηζη ώζηε λα ζεσξείηαη νηη 
έρνπλ θνηλό άμνλα (ζθεθηείηε όηη έρεη αλεβάζεη ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ πάλσ από ην θεθάιη ηεο).  
Ο ηξνρόο αξρηθά πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα σΒ=42 rad/s, κε 
θνξά αληίξξνπε κε απηήλ ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ ελώ ε θπξία θαη 
ην θάζηζκα είλαη αθίλεηα.  
Τν ζύζηεκα θπξία -θάζηζκα (ζώκα Α ) θαη ν ηξνρόο ( ζώκα Β) έρνπλ ξνπέο αδξάλεηαο 
σο πξνο ηνλ άμνλά ηνπο IΑ θαη IΒ αληίζηνηρα, ησλ νπνίσλ ηα κέηξα έρνπλ ζρέζε ΙΑ=20ΙΒ. 
Κάπνηα ζηηγκή ε θπξία πηάλεη ηνλ ηξνρό κε έλα ρέξη θαη θαηνξζώλεη λα ηνλ 
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αθηλεηνπνηήζεη.  
Μεηά απ' απηό, ην ζύζηεκα θπξία–θάζηζκα:  
α. ζα παξακείλεη αθίλεην.  
β. ζα ζηξαθεί κε θνξά νκόξξνπε κε απηήλ ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κε γσληαθή 
ηαρύηεηα κέηξνπ σΑ = 2,1  r/s .  
γ. ζα ζηξαθεί κε θνξά αληίξξνπε κε απηήλ ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ κε γσληαθή 
ηαρύηεηα κέηξνπ σΑ = 2 r/s .  
 

Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.        

 Μνλάδεο 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.       

Μνλάδεο 3 

 

 
Β4. Σθαηξίδην πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα ω


 ζε 

νξηδόληην θύθιν, αθηίλαο R, κε ηε βνήζεηα λήκαηνο πνπ 
δηέξρεηαη από ζηαζεξό θαηαθόξπθν ζσιήλα. Τξαβάκε πξνο 
ηα θάησ ηελ ειεύζεξε άθξε ηνπ ζθνηληνύ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 
ε αθηίλα ηεο ηξνρηάο ηνπ ζθαηξηδίνπ ππνδηπιαζηάδεηαη. Πνηεο 
από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο 
ιαλζαζκέλεο; 
α. Η ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζθαηξηδίνπ ππνδηπιαζηάδεηαη. 
β. Η ζηξνθνξκή ηνπ ζθαηξηδίνπ ππνδηπιαζηάδεηαη. 
γ. Η γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ δηπιαζηάδεηαη. 
δ. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ δηπιαζηάδεηαη. 

Μνλάδεο 2 

 Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 
Μνλάδεο 3 

  

 Β5.Σηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλα άικα θα-
ηάδπζεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ, ε αζιήηξηα 
κεηαβάιινληαο ηε δηάηαμε ηνπ ζώκαηνο ηεο 
ζην ρώξν πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην θέληξν 
κάδαο ηεο ελώ ηαπηόρξνλα κεηαηνπίδεηαη, πξηλ 
θαηαιήμεη ζην λεξό. Θεσξνύκε όηη ε κόλε 
δύλακε πνπ δέρεηαη ελώ βξίζθεηαη ζηνλ 
αέξα είλαη ην βάξνο ηεο, θαζώο νη αληηζηάζεηο ηνπ 
αέξα ζεσξνύληαη αζήκαληεο. Σηνλ πίλαθα 
πνπ αθνινπζεί ε πξώηε ζηήιε δίλεη ηελ 
θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο αζιήηξηαο ιόγσ 
πεξηζηξνθήο ηεο γύξσ από λνεηό άμνλα ζην 
θέληξν κάδαο ηεο, ε δεύηεξε ηελ θηλεηηθή ηεο 
ελέξγεηα ιόγσ κεηαθνξηθήο θίλεζεο θαη ε 
ηξίηε ηελ δπλακηθή ηεο ελέξγεηα κε επίπεδν 
αλαθνξάο εθείλν πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 
κάδαο ηεο όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξό 
(ζέζε Γ). Οη ηηκέο αληηζηνηρνύλ ζηελ αλώηεξε ζέζε Α ηεο ηξνρηάο ηεο αζιήηξηαο, ζε κηα 
ελδηάκεζε ζέζε ηεο Β πξηλ θαηαιήμεη ζην λεξό θαη ζηε ζέζε Γ όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε 

F



 

5 

 

ην λεξό. Γηα ηηο ξνπέο αδξάλεηαο ηεο αζιήηξηαο σο πξνο λνεηό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από 
ην θέληξν κάδαο ηεο ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο ηζρύνπλ: ΙΑ = ΙΒ = ΙΓ/2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 
θελά ηνπ πίλαθα. 

 Κπεξηζηξ Κκεη U 

Θέζε Α 2000 J 30 J 4500 J 

Θέζε Β   2400 J 

Θέζε Γ    

 
Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ζηνλ πίλαθα. 

Μνλάδεο 2 

 
Να δηθαηνινγήζεηε ηηο  ηηκέο ζαο. 

Μνλάδεο 3 
ΘΔΜΑ Γ 

Λεπηή νκνγελήο ξάβδνο ΑΓ έρεη κάδα Μ = 2 kg, κήθνο L = 3 m θαη κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ζην θαηαθόξπθν επίπεδν ρσξίο ηξηβέο, γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην 

άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ζεκείν ηεο Ο ην νπνίν απέρεη από ην άθξν ηεο ξάβδνπ Α. 

Σην άθξν Α ηεο ξάβδνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζεκεηαθή κάδα m1 = 1 kg. 

 

Γ1. Σεκεηαθή κάδα m2 = 1 kg, θηλνύκελε θαηαθόξπθα κε θνξά πξνο ηα θάησ, 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ηε ξάβδν ζην ζεκείν ηεο Λ, πνπ είλαη ην κέζν ηεο 

απόζηαζεο ΟΓ. 

i. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα π ηεο ζεκεηαθήο κάδαο m2 ειάρηζηα πξηλ ηελ 

θξνύζε, ώζηε ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ 

πιαζηηθή θξνύζε, λα είλαη σ = 9 rad/s. 

ii. Να ππνινγίζεηε ηελ απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πιαζηηθήο θξνύζεο. 

Μνλάδεο 7 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε. 

Μνλάδεο 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ειάρηζηεο ηαρύηεηαο ηεο ζεκεηαθήο κάδαο m2 

αθξηβώο πξηλ ηελ θξνύζε, ώζηε ην ζύζηεκα λα θηάζεη ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε 

έρνληαο πεξηζηξαθεί θαηά γσλία 270°. 

Μνλάδεο 9 

Γ4. Να βξεζεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηνλ 

άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ Ο όηαλ ε ξάβδνο έρεη ζηξαθεί θαηά γσλία 270°. 

π 

m1 

m2 

Λ Γ Α 

Ο 
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Μνλάδεο 4 

Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 

κάδαο ηεο θαη είλαη θάζεηνο ζε απηή I 2
CM

1
ML

12
  θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 

10 m/s2. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Η ηξνραιία ηνπ παξαθάησ ζχήμαηος 3 έρεη κάδα       , αθηίλα         θαη κπνξεί 
λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από νξηδόληην, αθιόλεην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από 

ην θέληξν ηεο   θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηεο. Σηελ ηξνραιία έρνπκε ηπιίμεη αβαξέο, 
κε εθηαηό λήκα κεγάινπ κήθνπο, ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ νπνίνπ έρνπκε δέζεη κηθξό 

ζώκα κάδαο         . Τν κηθξό απηό ζώκα κπνξεί λα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν 
κεγάινπ κήθνπο, κε ην νπνίν εκθαλίδεη ηξηβή νιίζζεζεο κε ζπληειεζηή      . Αξρηθά ε 
ηξνραιία θαη ην ζώκα είλαη αθίλεηα θαη ην λήκα ηελησκέλν. Τε ρξνληθή ζηηγκή     

αξρίδνπκε λα αζθνύκε ζην κηθξό ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε  ⃗ θαη ηαπηόρξνλα 
αθήλνπκε ειεύζεξε ηελ ηξνραιία λα θηλεζεί. Τν κηθξό ζώκα μεθηλά λα θηλείηαη πξνο ηα 
δεμηά μεηπιίγνληαο ην λήκα από ηελ ηξνραιία. Τν κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο 

ζηξνθνξκήο ηεο ηξνραιίαο ηζνύηαη κε  
     

  
. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο, 

Γ2. ην κέηξν ηεο δύλακεο  ⃗, 
Γ3. ηε δύλακε πνπ δέρεηαη ε ηξνραιία από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο, 

Γ4. ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ηξνραιίαο ηε ρξνληθή ζηηγκή       , 
Γ5. ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ηξνραιίαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ζεξκόηεηα ιόγσ ηξηβήο 
νιίζζεζεο ε νπνία έρεη παξαρζεί εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο ζην νξηδόληην 

δάπεδν ηζνύηαη κε          . 
Γίλεηαη όηη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο 

ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:   
 

 
    . Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηζνύηαη κε 

        ⁄ . 
 

Μνλάδεο (5x5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Κάζε επηηπρία! 

𝛰 
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