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Διάρκεια	εξέτασης:	2.5	ώρες

Θέμα	1	

Οι συμπαγει�ς ομογενει�ς δι�σκοι (Α) και (Β) πα� χους h εφα� πτονται και δεν ολισθαι�νουν μεταξυ�

τους. Το σχοινι�  θε�τει σε επιτα� χυνση τον (Α) και τον (Β) με το βα� ρος W να επιταχυ� νεται με

επιτα� χυνση α προς τα κα� τω, λο� γω βαρυ� τητας g. Να βρεθει� η επιτα� χυνση α, συναρτη� σει των

rA, rB, W, g, h. Το σχοινι� ει�ναι αβαρε�ς και ε�χει αμελητε�ο πα� χος. 

Θέμα	2	

Ο συμπαγη� ς και ομογενη� ς δι�σκος του σχη� ματος ε�χει ακτι�να r=0,05m και μα� ζα m=0,15kg,

και  κινει�ται  σχετικα�  με  το  σχοινι�  που  δε�χεται  στο  α� κρο  του  κατακο� ρυφη  δυ� ναμη

T=180N.  Για ο� σο το σχοινι�  ει�ναι τυλιγμε�νο στον δι�σκο, ο� πως φαι�νεται στο σχη� μα, να

βρεθου� ν:

(α) η επιτα� χυνση του κε�ντρου G του δι�σκου,

(β) η γωνιακη�  επιτα� χυνση του δι�σκου,

(γ) η επιτα� χυνση του σχοινιου� .

Ο δι�σκος βρι�σκεται σε ομογενε�ς βαρυτικο�  πεδι�ο  g  και το σχοινι�  ει�ναι αβαρε�ς και ε�χει

αμελητε�ο πα� χος.

Θέμα	3	

Η συμπαγη� ς και ομογενη� ς ρα� βδος μη� κους  L	και μα� ζας  m κινει�ται ε�τσι ω� στε τα α� κρα

της  Α και  Β να  ολισθαι�νουν  χωρι�ς  τριβε�ς  στην  κατακο� ρυφη  και  στην  οριζο� ντια

επιφα� νεια ο� πως  φαι�νεται στο σχη� μα. 

(α) Να γραφου� ν οι εξισω� σεις των περιορισμω� ν (δεσμω� ν) της κι�νησης.

(β)  Να  γραφει�  η  Langrangian  του  συστη� ματος  και  να  βρεθου� ν,  με  χρη� ση

πολλαπλασιαστω� ν  Lagrange,  οι  αντιδρα� σεις  των  επιφανειω� ν  στα  σημει�α  Α και  Β

συναρτη� σει της γωνι�ας θ.

Θέμα	4

Δυ� ο  σημειακε�ς  μα� ζες  P1 και  P2 συνδε�ονται  με  δυ� ο  αβαρει�ς  ρα� βδους μη� κους  L.  Η μι�α  ρα� βδος

συνδε�εται με σταθερο�  σημει�ο  Ο του κατακο� ρυφου α� ξονα  ΟΑ και η μα� ζα  P2 μπορει�  να κινει�ται

χωρι�ς  τριβη�  στον  κατακο� ρυφο  α� ξονα  ΟΑ.  Ολο� κληρο  το  συ� στημα  περιστρε�φεται  με  σταθερη�

γωνιακη�  ταχυ� τητα ω και βρι�σκεται σε ομογενε�ς βαρυτικο�  πεδι�ο.

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

(β) Να γραφει� η Hamiltonian του συστη� ματος και οι κανονικε�ς εξισω� σεις της κι�νησης.

(γ)  Να εξεταστει�  η σχε�ση της  Hamiltonian  με την μηχανικη�  ενε�ργεια  του συστη� ματος και να

βρεθει� μια αναλλοι�ωτη ποσο� τητα της κι�νησης.
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