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Διάρκεια 2 ώρες 

 

Θέμα 1 (2.5Μ) 

Ένας άνθρωπος μάζας m  που τρέχει με ταχύτητα   πηδά και κάθεται στο εσωτερικό 

του ακίνητου τροχού του διπλανού σχήματος που έχει ακτίνα R  και ροπή αδράνειας I . 

Υπολογίστε πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη 

ταχύτητα του ανθρώπου, έτσι ώστε, αυτός 

καθισμένος στον τροχό να φτάσει στο 

υψηλότερο σημείο. Οι τριβές στον άξονα 

περιστροφής του τροχού θεωρούνται 

αμελητέες.   

 

 

 

 

Θέμα 2 (2.5Μ) 

(α) Μια δύναμη λέγεται κεντρική αν η διεύθυνση της περνάει πάντοτε από ένα σταθερό 

σημείο. Αποδείξτε ότι κάθε κεντρική δύναμη είναι συντηρητική. 

(β) Δείξτε ότι το δυναμικό πεδίο 2 2ˆ ˆ2 3F x x y y= +  είναι συντηρητικό. Βρείτε την 

συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας ( ),V x y  αν γνωρίζουμε ότι ( )0, 0 2019V = . Τέλος, 

βρείτε το έργο της δὐναμης F  όταν ένα σώμα κινείται υπό την επίδραση της από το 

σημείο ( )0, 1  στο ( )3, 3 . 

 

 

Θέμα 3 (2.5Μ) 

Η μάζα ενός γαλαξία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατανεμημένη σε ένα επίπεδο, με 

τέτοιον τρόπο ώστε η επιφανειακή πυκνότητα μάζας (μάζα ανά μονάδα επιφάνειας) να 

είναι ίση με 
2r ae  −= , όπου   και a  είναι θετικές σταθερές και r  η απόσταση από το 

κέντρο του γαλαξία. 

(α) Να βρεθεί η μάζα M  του γαλαξία συναρτήσει των   και  . 
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(β) Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του γαλαξία ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδο του και 

που περνά από το κέντρο του. Δίνεται: 
0

1xxe dx
 − = . 

(γ) Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του γαλαξία ως προς άξονα που βρίσκεται στο επίπεδο 

του και περνά από το κέντρο του. Τα αποτελέσματα (β) και (γ) να εκφραστούν 

συναρτήσει των a  και M . 

 

 

Θέμα 4 (2.5Μ) 

Οριζόντια και ομογενής ράβδος μήκους L , αφήνεται να πέσει από ηρεμία από τον 

οριζόντιο άξονα Ox  με την επίδραση του βάρους της. Αν η ράβδος εκτελεί 

περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος στην 

ράβδο και περνά από το σημείο O  να: 

(α) γράφει η διαφορετική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση της ράβδου και να 

υπολογισθεί η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου ως συνάρτηση της γωνίας  , g  και L . 

(β) βρεθεί για ποια γωνία   αποκτά μέγιστη γωνιακή ταχύτητα max  και ποια η τιμή 

της max i . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να απαντηθούν όλα τα θέματα. 

Κινητά κλειστά. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


