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Διάρκεια	εξέτασης:	3	ώρες

Θέμα	1	

Ομογενη� ς δι�σκος ακτι�νας r και μα� ζας m ει�ναι στερεωμε�νος σε ρα� βδο OG μη� κους L

και αμελητε�ας μα� ζας. Η ρα� βδος αρθρω� νεται με στροφικη�  α� ρθρωση (χωρι�ς τριβε�ς)

στο σταθερο�  σημει�ο Ο και ο δι�σκος κυλι�εται χωρι�ς ολι�σθηση στο οριζο� ντιο δα� πεδο.

Αν η γωνιακη�  ταχυ� τητα περιστροφη� ς του δι�σκου γυ� ρω απο�  τον α� ξονα της ρα� βδου

ει�ναι ω1, να βρεθου� ν:

(α) Η γωνιακη�  ταχυ� τητα του δι�σκου.

(β) Η στροφορμη�  του δι�σκου ως προς το Ο.

(γ) Η κινητικη�  του ενε�ργεια.

(δ) Η ορμη�  του κε�ντρου μα� ζας και η στροφορμη�  του ως προς αυτο� .

(ε) Η δυ� ναμη που ασκει� το δα� πεδο στον δι�σκο και η αντι�δραση στο σημει�ο Ο της ρα� βδου OG.

(Ροπη�  αδρα� νειας δι�σκου ως προς τον α� ξονα OG: I=mr2/2)

Θέμα	2	

Το  κε�ντρο  μα� ζας  G ενο� ς  τροχου�  μα� ζας  1  kg  και  ακτι�νας  R=150mm

βρι�σκεται σε απο� σταση (GC) = r = 50 mm απο�  το γεωμετρικο�  του κε�ντρο

C. Η ακτι�να αδρα� νειας ως προς το κε�ντρο μα� ζας ει�ναι k	= 75 mm. Καθω� ς ο

τροχο� ς κυλα�  χωρι�ς να ολισθαι�νει επα� νω σε οριζο� ντιο επι�πεδο, η γωνιακη�

του ταχυ� τητα μεταβα� λλεται. Αν γνωρι�ζουμε ο� τι στην θε�ση (1) η γωνιακη�

ταχυ� τητα ει�ναι 1 rad/sec, να βρει�τε τη γωνιακη�  ταχυ� τητα του τροχου�  στις θε�σεις (2) και (3).

Θέμα	3	

Ένα σω� μα μα� ζας m κινει�ται, χωρι�ς τριβε�ς, στην κωνικη�  σπει�ρα του σχη� ματος, με�σα σε ομογενε�ς

πεδι�ο βαρυ� τητας. Οι εξισω� σεις που περιγρα� φουν την σπει�ρα, σε κυλινδρικε�ς συντεταγμε�νες ει�ναι

ρ = αz, φ = -bz.

(α) Να γραφει� η Λαγκρανζιανη�  και η εξι�σωση της κι�νησης για την θε�ση z του σω� ματος.

(β) Να βρεθου� ν οι δυνα� μεις των δεσμω� ν που επιβα� λλουν την κι�νηση στην σπει�ρα σαν συνα� ρτηση

της κατακο� ρυφης συνιστω� σας της θε�σης ( z )  και της ταχυ� τητας ( ż ) του σω� ματος.

Θέμα	4

Το  σω� μα  μα� ζας  m αναρτα� ται  απο�  μη-εκτατο�  νη� μα,  το  οποι�ο  περνα�  με�σα  απο�  σχισμη�  και

επιταχυ� νεται με σταθερη�  επιτα� χυνση ο� πως φαι�νεται στο σχη� μα.

(α) Να γραφει� η Λαγκρανζιανη�  του συστη� ματος και οι αντι�στοιχες εξισω� σεις κι�νησης.

(β)  Να  οριστου� ν  οι  κανονικε�ς  ορμε�ς,  να  γραφει�  η  Χαμιλτονιανη�  του  συνστη� ματος  και  οι

αντι�στοιχες κανονικε�ς εξισω� σεις της κι�νησης.

(γ) Να εξεταστει� η σχε�ση της Χαμιλτονιανη� ς με την μηχανικη�  ενε�ργεια του συστη� ματος.
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