
  

 

 

   

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΣΑΞΗ : Β΄ΛΤΚΕΙΟΤ σε ύλη Γ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ : ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψεηε  ζηο ηεηράδιό  ζας ηο γράμμα Σ (ζωζηό) η Λ (λάθος) ανηίζηοιχα δίπλα ζηο 

γράμμα ηης κάθε πρόηαζης. 

1. Αλ ζηεξεό ζώκα εθηειεί κόλν κεηαθνξηθή θίλεζε ηόηε: 

α. Η θίλεζε ηνπ είλαη νπσζδήπνηε επζύγξακκε. 

β. Όια ηα ζεκεία ηνπ ζηεξενύ έρνπλ ίδηα ηαρύηεηα. 

γ. Σν ζώκα αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκό. 

δ. Σν ηκήκα πνπ ελώλεη 2 ηπραία ζεκεία ηνπ ζηεξενύ πεξηζηξέθεηαη ζπλερώο. 

 

2. ώκα εθηειεί ζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη 

από ην ζώκα. Η γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα: 

α. Δίλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο πνπ ζρεκαηίδεη ηπραία γσλία θ κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

β. Έρεη κέηξν πνπ ηζνύηαη κε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο γσλίαο πνπ δηαγξάθεη κηα ηπραία αθηί-

λα ηνπ ζηεξενύ. 

γ. Αλ ε θίλεζε είλαη νκαιή ζηξνθηθή ηόηε έρεη κέηξν πνπ ζπλερώο απμάλεηαη. 

δ. Έρεη κνλάδα κέηξεζεο ην 1 rad/s2. 

 

3. Έλαο δίζθνο αθηίλαο R εθηειεί ζύλζεηε θίλεζε ρσξίο νιίζζεζε, ζε νξηδόληην δξόκν. Η 

ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ είλαη θάπνηα ζηηγκή πCM θαη ε γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα 

ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη σ. 

α. Γελ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρύηε-

ηα ελόο κνξίνπ ηνπ ζηεξενύ. 

β. Ο δίζθνο δελ αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκό. 

γ. Ιζρύεη ε ζρέζε σ = πCMR. 

δ. Σν ζώκα εθηειεί θαη κεηαθνξηθή θαη ζηξνθηθή θίλεζε. 

 

4. Έλα ζηεξεό εθηειεί κόλν ζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ 

δηέξρεηαη από ην ζώκα. 

α. Όια ηα ζεκεία ηνπ ζηεξενύ εθηεινύλ θπθιηθή θίλεζε. 

β. Όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ησλ δηαθόξσλ 

ζεκείσλ κεηώλεηαη. 

γ. Τπάξρνπλ ζεκεία ηνπ ζηεξενύ πνπ είλαη δηαξθώο αθίλεηα. 



  

δ. Όια ηα ζεκεία ηνπ ζηεξενύ έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

 

5. Η ξνπή κηαο δύλακεο: 

α. εθθξάδεη ηελ ηθαλόηεηα κηαο δύλακεο λα ζηξέθεη έλα ζώκα. 

β. είλαη κεδέλ αλ ν θνξέαο ηεο δύλακεο πεξλά από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

γ. είλαη κεδέλ αλ ε δύλακε είλαη παξάιιειε κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

δ. είλαη δηάθνξε από ην κεδέλ αλ ν θνξέαο ηεο δύλακεο ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

6. Η ξνπή κηαο δύλακεο: 

α. εμαξηάηαη από ην κέηξν ηεο δύλακεο. 

β. εμαξηάηαη από ηελ θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζώκα. 

γ. έρεη κνλάδα κέηξεζεο ην 1 Nm. 

δ. είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο. 

ε. έρεη ζεκείν εθαξκνγήο πάλσ ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

 

7. ε έλα ζηεξεό αζθνύληαη 3 κε παξάιιειεο θαη νκνεπίπεδεο δπλάκεηο θαη ην ζηεξεό η-

ζνξξνπεί. Σόηε: 

α. ην ζηεξεό κπνξεί λα έρεη ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα. 

β. ην ζηεξεό κπνξεί λα έρεη ζηαζεξή γσληαθή επηηάρπλζε. 

γ. ηζρύεη ΣF 0 θαη Στ 0.  

δ. ηζρύεη Στ 0 θαη ΣF 0.  
 

8. Ρνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο σο πξνο θάπνηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο p νλν-

κάδνπκε: 

α. ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζηνηρεησδώλ καδώλ, από ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην ζώκα, 

επί ηηο απνζηάζεηο ηνπο από ηνλ άμνλα p. 

β. ην γηλόκελν ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο επί ηελ απόζηαζε ηνπ θέληξνπ κάδαο από ηνλ άμνλα p. 

γ. ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζηνηρεησδώλ καδώλ από ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην ζώκα, 

επί ηα ηεηξάγσλα ησλ απνζηάζεώλ ηνπο από ηνλ άμνλα p. 

δ. ην γηλόκελν ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο επί ην ηεηξάγσλν ηεο απόζηαζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο 

από ηνλ άμνλα p. 

9. Έλα ζηεξεό ζώκα κάδαο m έρεη ξνπή αδξάλεηαο ICM σο πξνο άμνλα z πνπ δηέξρεηαη 

από ην θέληξν κάδαο ηνπ. Η ξνπή αδξάλεηαο Ip ηνπ ζώκαηνο απηνύ σο πξνο άμνλα p, 

πνπ είλαη παξάιιεινο ζηνλ z θαη απέρεη από απηόλ απόζηαζε r ππνινγίδεηαη από ηνλ 

ηύπν: 

α. I I 2

p CM
m r    

β. I I
p CM

m r    

γ. I I2
p CM

m r    

δ. I I 2

p CM
m r  

 
 

10. Έλαο ηξνρόο αθηίλαο R, θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην δξόκν. Ο ηξνρόο θά-

πνηα ζηηγκή πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα σ θαη ην θέληξν κάδαο ηνπ θηλείηαη κε 



  

ηαρύηεηα πCM. 

α. Σν αλώηεξν ζεκείν ηνπ ηξνρνύ έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 2πCM. 

β. Η θεληξνκόινο επηηάρπλζε ησλ δηαθόξσλ ζεκείσλ ηνπ ηξνρνύ είλαη γηα όια ηα ζεκεία ε ί-

δηα. 

γ. Τπάξρνπλ δύν ζεκεία ηνπ ηξνρνύ πνπ έρνπλ κέηξν ηαρύηεηαο π = πCM. 

δ. Η γξακκηθή ηαρύηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ 

ηξνρνύ κε ηελ ζρέζε πγξ = σR. 

ε. Η ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ ηξνρνύ ζπλδέεηαη κε ηελ γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα κε ηελ 

ζρέζε πCM = σR. 

δ. Σν δηάλπζκα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο θαη ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ ηξν-

ρνύ είλαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο. 

 

11. Έλαο ηξνρόο εθηειεί ζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από άμνλα πνπ δηέξρε-

ηαη από ην θέληξν ηνπ Κ, μεθηλώληαο από ηελ εξεκία θαη επηηαρύλε-

ηαη κε γσληαθή επηηάρπλζε πνπ ζπλερώο απμάλεηαη. 

α. Η γξακκηθή ηαρύηεηα σ ηνπ ζηεξενύ απμάλεηαη γξακκηθά κε ηνλ ρξόλν 

β. Η γσληαθή ηαρύηεηα σ ηνπ ηξνρνύ δίλεηαη από ηελ ζρέζε σ = αγσλt. 

γ. Η ζηηγκηαία γξακκηθή ηαρύηεηα ελόο κνξίνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ηξνρνύ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ζηηγκηαία γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα σ κε ηελ ζρέζε π = σR. 

δ. H γσλία πνπ δηαγξάθεη ν ηξνρόο ππνινγίδεηαη από ηελ ζρέζε 2

γων
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12. Ο νκνγελήο θύιηλδξνο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο ζπγθξαηείηαη 

πάλσ ζην θεθιηκέλν επίπεδν κε ηε βνήζεηα ελόο ζρνηληνύ 

πνπ είλαη ηπιηγκέλν γύξσ ηνπ. Αλ ην βάξνο ηνπ θπιίλδξνπ 

είλαη w θαη ε γσλία ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ είλαη θ ηόηε  

 α. Η ζπληζηακέλε ξνπή ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ν δίζθνο σο 

πξνο ην θέληξν ηνπ είλαη κεδέλ. 

β. Η δύλακε πνπ δέρεηαη ν ηξνρόο από ην λήκα έρεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ λήκαηνο. 

γ. Η ζηαηηθή ηξηβή ζηνλ δίζθν είλαη παξάιιειε ζην θεθιηκέλν θαη έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ. 

δ. Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζην δίζθν είλαη κεδέλ. 

ε. Ο δίζθνο δέρεηαη 3 δπλάκεηο πνπ νη θνξείο ηνπο πεξλνύλ από ην ίδην ζεκείν. 

 

13. Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ, σο πξνο θάπνην άμνλα πεξηζηξνθήο, δελ εμαξηάηαη 

από: 

α. ηελ θαηαλνκή ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο. 

β. ην κέγεζνο ηνπ ζώκαηνο. 

γ. ηε ζέζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

δ. ηε ξνπή ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη ην ζώκα. 

 

14. Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο: 

α. είλαη κέγεζνο κνλόκεηξν θαη πάληα ζεηηθό. 

β. έρεη ζηαζεξή ηηκή σο πξνο νπνηνδήπνηε άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο. 

γ. έρεη κνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. ην 1 mkg2. 

K 

φ 



  

δ. είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζώκαηνο. 

 

15. Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζώκαηνο εθθξάδεη: 

α. ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από έλαλ άμνλα. 

β. ην πόζν γξήγνξα πεξηζηξέθεηαη ην ζηεξεό ζώκα. 

γ. ηελ αδξάλεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε κεηαθνξηθή θίλεζε. 

δ. ηελ αδξάλεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζηξνθηθή θίλεζε. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ο νξηδόληηνο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο κπνξεί λα ζηξέθεηαη γύξσ από 
ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ θαη είλαη θάζεηνο ζ΄ 
απηόλ. ην δίζθν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F πνπ εθάπηεηαη ζην δίζθν. 
Η δύλακε F κεηαβάιιεη ηε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ 
όπσο θαίλεηαη ζην θάησ δηάγξακκα.  Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηά-
ζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; Γηθαηνινγείζηε.  
i) Η γσληαθή επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή.  
ii) Σε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ε γσληαθή ηαρύηεηα είλαη κεδέλ, ε δύλακε 

F είλαη κεδέλ.  
iii) Η ξνπή ηεο δύλακεο απμάλεηαη κε ην ρξόλν.  
iv) Η δύλακε F έρεη ζηαζεξό κέηξν.  
v) Σε ζηηγκή t1 ε γσληαθή ηαρύηεηα έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ. 
vi) Η γσληαθή επηηάρπλζε ηε ζηηγκή t1 έρεη θνξά πξνο ηα πάλσ. 

 
 
 
 
 
 

 Β2. ηα παξαθάησ ζρήκαηα βιέπεηε έλα δί-
ζθν πνπ εθηειεί ζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από 
ζηαζεξό άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν 
ηνπ. Κάησ από θάζε πεξίπησζε έρνπλ ζρεδη-
αζηεί ηα δηαλύζκαηα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο 
θαη ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο.  
 Αξα: 
  
 α. ην ζεκείν Α έρεη ηαρύηεηα πξνο ηα αξζηεξά πνπ ην κέηξν ηεο απμάλεηαη, 
 β. ην ζεκείν Β έρεη ηαρύηεηα πξνο ηα δεμηά πνπ ην κέηξν ηεο απμάλεηαη, 
 γ. ην ζεκείν Γ έρεη ηαρύηεηα πξνο ηα αξηζηεξά πνπ ην κέηξν ηεο απμάλεηαη, 
 δ. ην ζεκείν Γ έρεη ηαρύηεηα πξνο ηα αξηζηεξά πνπ ην κέηξν ηεο κεηώλεηαη. 

Να ραξαθηεξίζεηε θάζε πξόηαζε ζαλ ζσζηή ε ιαλζαζκέλε, δηθαηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

Β3. Η ξάβδνο ΑΒ είλαη νκνγελήο, έρεη βάξνο w θαη ηζνξξνπεί όπσο θαίλεηαη 

ζην δηπιαλό ζρήκα. 

α. Γηα λα ηζνξξνπεί ε ξάβδνο ζα πξέπεη ν ηνίρνο θαη ην δάπεδν λα είλαη 

ιεία. 

β. Γηα λα ηζνξξνπεί ε ξάβδνο ζα πξέπεη λα είλαη ιείνο ν ηνίρνο θαη ην 

δάπεδν λα έρεη ηξηβή. 

γ. Γηα λα ηζνξξνπεί ε ξάβδνο ζα πξέπεη λα είλαη ιείν ην δάπεδν θαη ν ηνίρνο λα έρεη ηξηβή. 

Να ραξαθηεξίζεηε θάζε πξόηαζε ζαλ ζσζηή ε ιαλζαζκέλε, δηθαηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο.  
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Β4. Οη δύν νκόθεληξνη δίζθνη ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κπνξνύλ λα πεξη-

ζηξέθνληαη γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπο. Οη 

δίζθνη είλαη θνιιεκέλνη θαη κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη ζαλ έλα ζώκα. Α-

ζθνύκε ζηνπο δίζθνπο ηηο δπλάκεηο F1 θαη F2 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα θαη 

ηειηθά παξαηεξνύκε όηη ην ζύζηεκα πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γσληαθή ηα-

ρύηεηα σ. Γηα ηηο δπλάκεηο F1 θαη F2 ηζρύεη: 

α. F1 = 2F2 

β. F2 = 2F1 

γ. F1 = F2 

Πνηα απάληεζε είλαη ζσζηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β5. Οξηδόληηνο νκνγελήο δίζθνο, κάδαο Μ θαη αθηίλαο R, πεξηζηξέθεηαη γύξσ από αθιόλεην 

θαηαθόξπθν άμνλα y΄y πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ. Πάλσ ζην δίζθν είλαη ζηεξεσκέλν 

έλα πιηθό ζεκείν, κάδαο m, ζε απόζηαζε x (x < R) από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Αλ ην πιηθό 

ζεκείν κεηαθεξζεί θαη ηνπνζεηεζεί ζην άθξν ηνπ δίζθνπ, ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

α. κεηώλεηαη 

β. κέλεη ε ίδηα 

γ. απμάλεηαη 

Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε γσληαθή ηα-

ρύηεηα ελόο νκνγελνύο δίζθνπ πνπ εθηειεί κόλν ζηξνθηθή θί-

λεζε γύξσ από ζηαζεξό άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη 

από ην θέληξν ηνπ θη είλαη θάζεηνο ζην δίζθν. Η αθηίλα δίζθνπ 

είλαη r=1m  θαη ε κάδα ηνπ m=2kg. 

 Γ1. Να βξεζνύλ νη γσληαθέο επηηαρύλζεηο πνπ έρεη ην θηλεηό 

ζε θάζε θίλεζε. 

    Γ2. Να γίλεη ην δηάγξακκα γσληαθήο επηηάρπλζεο-ρξόλνπ γηα όιε ηελ θίλεζε. 

    Γ3. Να βξεζεί ε ζπλνιηθή γσλία πνπ έρεη δηαγξάςεη ν δίζθνο. 

    Γ4. Έλα ζεκείν Α απέρεη από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο απόζηαζε d = 0,2 m. Να βξεζεί ε 

γξακκηθή ηαρύηεηα ηνπ ζεκείνπ Α ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=1s θαζώο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

    Γ5. Η επηηάρπλζε ζεκείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δίζθνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

 Γ6. Αλ ν δίζθνο έρεη ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζ απηόλ θαη 

δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ Ι(Ο)=mr2/2 λα ππνινγηζηεί ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ σο 

πξνο άμνλα παξάιιειν κε ηνλ πξώην πνπ πεξλά από έλα ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ. 

 Γ7. Αλ πάλσ ζην κέζν κηαο αθηίλαο ηνπ δίζθνπ ηνπνζεηήζνπκε πιηθό ζεκείν κάδαο m, πό-

ζε ζα γίλεη ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο θαη 

δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ δίζθνπ. 

 Γ8. Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη εθαπηνκεληθά ζηνλ ηξνρό ζε ζε-

κείν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1=1s, t2=4,5s θαη t3=3s 

 

Τύχη αγαθή. 
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