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Διάρκεια εξέτασης: 2.30 

 

Θέμα 1 

Δύο δοκοί ΑΒ και DE συνδέονται μεταξύ τους 

με άρθρωση στο σημείο Β. Τα άκρα τους Α, D 

και Ε κυλίονται χωρίς τριβή στις οριζόντιες 

και κατακόρυφες επιφάνειες όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Αν το σημείο D έχει ταχύτητα vD 

και επιτάχυνση αD όπως στο σχήμα, να 

βρεθούν: 

(α) Οι στιγμιαίοι πόλοι περιστροφής των 

δοκών. 

(β) Οι γωνιακές ταχύτητες και οι γωνιακές επιταχύνσεις των δοκών. 

(γ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σημείου Α. 

 

Θέμα 2 

Σώμα μάζας m αμελητέων διαστάσεων κινείται στο επίπεδο x-z μέσα σε ομογενές 

βαρυτικό πεδίο που έχει τη διεύθυνση του z. Η κίνησή του γίνεται χωρίς τριβή και 

περιορίζεται πάνω στην καμπύλη z=A sin(kx). 

(α) Να γραφούν οι εξισώσεις των περιορισμών. Πόσοι είναι οι βαθμοί ελευθερίας της 

κίνησης; 

(β) Να γραφεί η Lagrangian 𝐿(𝑥, �̇�). 

(γ) Να υπολογίσετε τη γενικευμένη ενέργεια h για τη συγκεκριμένη Lagrangian. Σε ποια 

φυσική ποσότητα αντιστοιχεί; Είναι σταθερά της κίνησης; 

(δ) Χρησιμοποιώντας την τεχνική των πολλαπλασιαστών Lagrange για τον υπολογισμό 

των δυνάμεων που επιβάλλουν τους περιορισμούς της κίνησης, να βρεθούν οι συνιστώσες 

x και z της δύναμης που περιορίζει την κίνηση του σώματος στην καμπύλη, σαν 

συναρτήσεις της θέσης και της ταχύτητάς του. 

(ε) Χρησιμοποιώντας το (γ), να γράψετε τις παραπάνω συνιστώσες της δύναμης του 

περιορισμού σαν συνάρτηση μόνο της θέσης και των αρχικών συνθηκών της κίνησης. 
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Θέμα 3 

Ένας δίσκος ακτίνας R, μάζας m και ροπής 

αδράνειας Ι, μπορεί να κυλίεται χωρίς να 

ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 

κλίσης α και μάζας Μ, το οποίο μπορεί να 

κινείται οριζοντίως χωρίς τριβές. Το 

σύστημα βρίσκεται σε κατακόρυφο, ομογενές βαρυτικό πεδίο. 

(α) Στην περίπτωση που το κεκλιμένο επίπεδο μπορεί να κινηθεί ελεύθερα: 

(1) Να γραφεί η Lagrangian 𝐿(𝑥, 𝑞, �̇�, �̇�) και οι εξισώσεις κίνησης του συστήματος. 

(2) Να γραφεί η Hamiltonian, οι κανονικές ορμές, και οι κανονικές εξισώσεις κίνησης 

του συστήματος. 

(3) Να εξετάσετε την σχέση της Hamiltonian με την μηχανική ενέργεια του συστήματος 

καθώς και το αν αποτελεί διατηρήσιμη ποσότητα. Υπάρχουν άλλες διατηρήσιμες 

ποσότητες; 

(β) Να επαναλάβετε τα (1), (2) και (3) στην περίπτωση όπου η κίνηση του κεκλιμένου 

επιπέδου επιβάλλεται από εξωτερικό αίτιο και η θέση του δίνεται από γνωστή συνάρτηση 

x(t). 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


