
 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40min + 10min (για την υποβολή απαντήσεων) 

(i) Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία 
εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε με 
επικοινωνία μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.  

(ii) Στην πρώτη σελίδα των απαντήσεων  ο σπουδαστής πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία, 
Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Αριθμό Μητρώου. Οι απαντήσεις στα θέματα των 
εξετάσεων θα πρέπει να είναι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ.  

Οι απαντήσεις αυτού του μέρους της εξέτασης που θα υποβάλονται σε άλλο μέρος της 
εξέτασης δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

 

Θέμα Α’ 

 

 

 

 

 

Η ράβδος ΑΒ αρθρώνεται στα άκρα της σε σημεία της περιφέρειας των κυκλικών δίσκων 
κέντρων Ο1 και Ο2 όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι δίσκοι μπορούν να κυλίονται, χωρίς να 
ολισθαίνουν στην οριζόντια επιφάνεια. Η ακτίνα και των δύο δίσκων είναι R και το μήκος 
της ράβδου είναι 3R. Το σημείο Α βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το Ο1, ενώ το 
σημείο Β, στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με το Ο2. 

Φοιτητές με άρτιο αριθμό μητρώου (τελευταίο ψηφίο: 0, 2, 4, 6, 8): 
Αν η γωνιακή ταχύτητα ω1 του πρώτου δίσκου είναι σταθερή και ίση με 1rad/sec, να βρεθεί 
η γωνιακή ταχύτητα ω2 και η γωνιακή επιτάχυνση �̇�𝜔2 του δεύτερου δίσκου.  

Φοιτητές με περιττό αριθμό μητρώου (τελευταίο ψηφίο: 1, 3, 5, 7, 9): 
Αν η γωνιακή ταχύτητα ω2 του δεύτερου δίσκου είναι σταθερή και ίση με 1rad/sec, να 
βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα ω1 και η γωνιακή επιτάχυνση �̇�𝜔1 του πρώτου δίσκου.    

   ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40min + 10min (για την υποβολή απαντήσεων) 

(i) Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία 
εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε με 
επικοινωνία μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.  

(ii) Στην πρώτη σελίδα των απαντήσεων  ο σπουδαστής πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία, 
Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Αριθμό Μητρώου. Οι απαντήσεις στα θέματα των 
εξετάσεων θα πρέπει να είναι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ.  

Οι απαντήσεις αυτού του μέρους της εξέτασης που θα υποβάλονται σε άλλο μέρος της 
εξέτασης δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

 

Θέμα Β’ 

 

 

 

 

 

Στον μηχανισμό του σχήματος η ράβδος ΒΒ’ περιστρέφεται γύρω από το σταθερό σημείο 
Β με γωνιακή ταχύτητα ω1 και γωνιακή επιτάχυνση �̇�𝜔1. Η ράβδος έχει σχισμή μέσα στην 
οποία μπορεί να κινείται ο πείρος Α ο οποίος είναι σταθερά στερεωμένος στο άκρο Α της 
ράβδου AC, η οποία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το σταθερό σημείο C. Το μήκος 
της ράβδου AC είναι 3cm και η απόσταση των σημείων B και C είναι 4cm. Να βρεθεί η 
γωνιακή ταχύτητα ω2 και η γωνιακή επιτάχυνση �̇�𝜔2 της ράβδου AC.   

Δίνεται ότι: ω1 = 1rad/sec και �̇�𝜔1 = x+1 rad/sec2,  
όπου x: το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου κάθε φοιτητή.  
   

   ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40min + 10min (για την υποβολή απαντήσεων) 

(i) Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχει προσωπικά ο συγκεκριμένος σπουδαστής χωρίς καμία 
εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε με 
επικοινωνία μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.  

(ii) Στην πρώτη σελίδα των απαντήσεων  ο σπουδαστής πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία, 
Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Αριθμό Μητρώου. Οι απαντήσεις στα θέματα των 
εξετάσεων θα πρέπει να είναι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ.  

Οι απαντήσεις αυτού του μέρους της εξέτασης που θα υποβάλονται σε άλλο μέρος της 
εξέτασης δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

 

Θέμα Γ’ 

Οι ομογενείς ράβδοι AB και BC αρθρώνονται στο σημείο Β, και η 
ράβδος ΑΒ μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το σταθερό σημείο Α, 
ενώ το άκρο C της AC ολισθαίνει, χωρίς τριβή, στην κατακόρυφη 
σταθερή επιφάνεια, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι ράβδοι είναι όμοιες 
και έχουν μήκος l και μάζα m. Αν το σύστημα αφήνεται από την ηρεμία 
στην θέση όπου θ = 0ο, να βρεθούν οι γωνιακές ταχύτητες των δύο 
ράβδων στην θέση όπου: 

- θ = 30ο, για τους φοιτητές με αριθμό μητρώου που έχει 
τελευταίο ψηφίο 0,1,2,3,4 

- θ = 60ο, για τους φοιτητές με αριθμό μητρώου που έχει 
τελευταίο ψηφίο 5,6,7,8,9 

Δίνεται: Ροπή αδράνειας ράβδου μήκους l και μάζας m ως προς άξονα 
που διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος στο μήκος της 
Ι = ml2/12. 

 

 

   

   ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
    ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) 
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