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Οδηγίες	προς	τους	εξεταζομένους:

• Η	διάρκεια	της	εξέτασης	είναι	2	 		ώρες	και		 	30	 		λεπτά	 	.	Απαντήστε	σε	όλα	τα	ζητήματα.				

• Τα	ζητήματα	και	οι	ερωτήσεις	των	ζητημάτων	δεν	είναι	βαθμολογικώς	ισοδύναμα	μεταξύ	τους.

• Να	απαντάτε	αποκλειστικά	και	μόνον	σε	ό,τι	ζητείται,	δικαιολογώντας	επαρκώς	τις	απαντήσεις	σας.	Αδικαιολόγητες	

απαντήσεις	δεν	λαμβάνονται	υπ'	όψιν	και	δημιουργούν	αρνητική	εικόνα	κατά	τη	βαθμολόγηση.

• Η	τελική	βαθμολογία	είναι	συνάρτηση	της	συνολικής	εικόνας	του	γραπτού.

ΖΗΤΗΜΑ	1  ο  	  (3  0   μονα� δες)   

Κατα μη� κος ημικυκλικου�  οδηγου�  ΜΟΝ (K,

R=1.0  m)  ολισθαι�νουν  δυ� ο  αμελητε�ων

διαστα� σεων  ολισθητη� ρες  Α,  Β,

συνδεδεμε�νοι  μεταξυ�  τους  με  αβαρε�ς

σχοινι� μη� κους 1.5 m. Η επαφη�  οδηγου�  και

ολισθητη� ρα Α ει�ναι λει�α ενω�  αυτη�  μεταξυ�

οδηγου�  και ολισθητη� ρα Β χαρακτηρι�ζεται

απο�  συντελεστη�  τριβη� ς μ=0.25. Στη θε�ση

ισορροπι�ας η γωνι�α ΟΚΒ ει�ναι ι�ση με 28.96ο
 . Υπολογι�στε:

α. Το λο�γο των μαζω� ν των ολισθητη� ρων.

β. Αν η φε�ρουσα ικανο� τητα του σχοινιου�  ει�ναι 10 Ν υπολογι�στε τη με�γιστη δυ� ναμη που

μπορει� να ασκη� σει ο οδηγο� ς στους ολισθητη� ρες (g=10	m/s2).   

ΖΗΤΗΜΑ	  2  ο  	  (3  5   μονα� δες)  

Δοχει�ο  κυβικου�  σχη� ματος  χωρι�ζεται  σε

δυ� ο  χω� ρους  με  τη  χρη� ση  κατακο� ρυφου

ελα� σματος που εφα� πτεται χωρι�ς τριβη�  με

τον πυθμε�να του δοχει�ου και δυ� ναται να

περιστρε�φεται πε�ριξ του σημει�ου Ο. Στον

αριστερο�  χω� ρο  υπα� ρχει  νερο�  (γν=104 Ν/

m3) και λα� δι (γλ=0.8x104 N/m3). Εκτιμη� στε

το  υ� ψος  h  της  στα� θμης  υδραργυ� ρου

(γHg=13.6x104 N/m3)  που  πρε�πει  να

προστεθει�  στο δεξι�  χω� ρο, ω� στε το ε�λασμα να παραμει�νει κατακο� ρυφο. Να αγνοηθει�  η

ατμοσφαιρικη�  πι�εση (Υπενθύμιση: p=γh, p=F/A) 
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ΖΗΤΗΜΑ	3  ο  	  (35 μονα� δες)  

Μονο� πακτο  ορθογωνικο�  πλαι�σιο  ΑΒΓ

φορτι�ζεται  με�σω  συστη� ματος  τεσσα� ρων

ρα� βδων (ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΕΓ) και επι� πλε�ον φε�ρει

ομοιο� μορφο  οριζο� ντιο  φορτι�ο  στον

κατακο� ρυφο  στυ� λο  ΑΒ.  Συναρτη� σει  των  F

και  α  σχεδια� στε  για  το  πλαι�σιο  ΑΒΓ  τα

διαγρα� μματα: 

α. Αξονικω� ν δυνα� μεων,

β.	Τεμνουσω� ν δυνα� μεων,

γ. Καμπτικω� ν ροπω� ν.
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