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ςξ παοαπάμχ ρυήμα ςα ρώμαςα 1 και 2 έυξσμ μάζεπ m1 = 2 kg και m2 = 1 kg αμςίρςξιυα, βοίρκξμςαι ρςξ 

ίδιξ ύφξπ και ρσμδέξμςαι με αβαοή μήμαςα με διπλή ςοξυαλία. Η διπλή ςοξυαλία απξςελείςαι από δύξ 

κσλίμδοξσπ, έμαμ με ακςίμα R1 = 2 m και μάζα M1 = 4 kg, και έμαμ με ακςίμα R2 = 1 m και μάζα Μ2 = 6kg . 

Μέρχ αβαοξύπ μήμαςξπ η ςοξυαλία ρσμδέεςαι με ιδαμικό ελαςήοιξ ρςαθεοάπ k = 400 N/m , ςξ άλλξ άκοξ 

ςξσ ξπξίξ είμαι δεμέμξ ρε ακλόμηςξ ρημείξ. Σξ ελαςήοιξ είμαι επιμηκσμέμξ από ςξ τσρικό μήκξπ ςξσ καςά 

Δl = 0.1 m. Σξ ρώμα 1 εμώμεςαι μέρχ αβαοξύπ μήμαςξπ με ρώμα 3 μάζαπ m3 = 1 kg ςξ ξπξίξ είμαι κξλλημέμξ 

ρςξ άκοξ λεπςήπ ξμξγεμξύπ οάβδξσ μάζαπ m = 3 kg και μήκξσπ L = 1 m. Η οάβδξπ είμαι εναοςημέμη ρε 

άοθοχρη (ρημείξ Α) και με ςημ βξήθεια μήμαςξπ πξσ είμαι δεμέμξ ρςξ μέρξ ςηπ Κ διαςηοείςαι ξοιζόμςια. 

1) Πόρξ είμαι ςξ μέςοξ ςηπ ςάρηπ ⃗ Τ  3 πξσ δέυεςαι ςξ ρώμα 1 από ςξ μήμα πξσ ςξ ρσμδέει με ςξ ρώμα 3. 

2) Να σπξλξγιρςεί ςξ μέςοξ ςηπ ςάρηπ ⃗ Τ 4 πξσ δέυεςαι η οάβδξπ από ςξ μήμα. 

3) Να ποξρδιξοιρςεί η δύμαμη ⃗ F A πξσ δέυεςαι η οάβδξπ από ςημ άοθοχρη. 

4) Να βοεθεί η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ οάβδξπ – ρώμα 3 χπ ποξπ ξοιζόμςιξ άνξμα πξσ διέουεςαι 

από ςξ ρημείξ Α (άοθοχρη) και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδξ ςηπ ρελίδαπ. 

 
Κάπξια ρςιγμή to = 0 s κόβξσμε ςξ μήμα πξσ ρσμδέει ςξ ρώμα 1 με ςξ ρώμα 3 και ςξ μήμα πξσ ρσμδέει ςημ 

ςοξυαλία με ςξ ελαςήοιξ. 



5) Να βοεθεί ςξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ α⃗  γ1 ςηπ διπλήπ ςοξυαλίαπ μεςά ςξ κόφιμξ ςχμ 

μημάςχμ καθώπ και ςα μέςοα ςχμ επιςαυύμρεχμ α⃗  1 και ⃗ α 2 πξσ απξκςξύμ ςα ρώμαςα 1 και 2. 

6) Πξια υοξμική ρςιγμή t1 μεςά ςξ κόφιμξ ςχμ μημάςχμ ςα ρώμαςα 1 και 2 απέυξσμ μεςανύ ςξσπ 

καςακόοστη απόρςαρη d = 9m; 

7) Πξια είμαι η ιρυύπ ςηπ ςάρηπ ⃗ Τ 1 ςημ ρςιγμή t1; 

8) Αμ ςημ υοξμική ρςιγμή to = 0s κόφξσμε ςξ μήμα πξσ ρσμδέει ςξ ρώμα 2 με ςημ ςοξυαλία και ςξ μήμα πξσ 

ρσμδέει ςξ 1 με ςξ 3 ςι ςιμή θα έυει η ρςαθεοά επαματξοάπ ςηπ ςαλάμςχρηπ πξσ εκςελεί ρώμα 1; 

Μεςά ςξ κόφιμξ ςξσ μήμαςξπ πξσ ρσμδέει ςξ ρώμα 1 με ςξ 3, ςξ ρύρςημα οάβδξπ – ρώμα 3 αουίζει και 

κιμείςαι ρε καςακόοστξ επίπεδξ. 

 

9) Να σπξλξγιρςεί ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρώμαςξπ 3 ςημ ρςιγμή πξσ η οάβδξπ 

ρυημαςίζει γχμία 60ξ με ςημ ξοιζόμςια διεύθσμρη. 

10) Πξιξπ είμαι ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςξσ μέςοξσ ςηπ γοαμμικήπ ςαυύςηςαπ ςξσ κέμςοξσ μάζαπ ςηπ οάβδξσ 

ρςημ παοαπάμχ θέρη; 

11) Πόρξ είμαι ςξ έογξ ςηπ δύμαμηπ πξσ δέυεςαι ςξ ρώμα 3 από ςημ οάβδξ, από ςημ ρςιγμή πξσ νεκιμάει η 

κίμηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ μέυοι ςημ ρςιγμή πξσ η οάβδξπ γίμεςαι καςακόοστη; 

12) Να σπξλξγιρςεί ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ πξσ αρκεί η οάβδξπ ρςημ άοθοχρη (ρημείξ Α) ςημ ρςιγμή πξσ 

γίμεςαι καςακόοστη. 

 
Σημ ρςιγμή πξσ η οάβδξπ γίμεςαι καςακόοστη ρσγκοξύεςαι με αουικά ακίμηςξ ρώμα 4 μάζαπ 

m4 = 0.5 kg. Μεςά ςημ κοξύρη η οάβδξπ και ςξ 3 ρσμευίζξσμ μα κιμξύμςαι ποξπ ςημ ίδια τξοά με γχμιακή 

ςαυύςηςα μέςοξσ χ, = 3 rad/s . 

 
13) Πξιξ είμαι ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ υ⃗  4 πξσ απξκςάει ςξ ρώμα 4 μεςά ςημ κοξύρη; 
14) Να βοεθεί ςξ είδξπ ςηπ κοξύρηπ. 

15) Αμ η διάοκεια ςηπ κοξύρηπ είμαι Δt = 0.1s, πξιξ είμαι ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ πξσ δέυεςαι ςξ ρύρςημα 

οάβδξπ – ρώμα 3 καςά ςημ κοξύρη και πόρξ είμαι ςξ έογξ ςηπ; 

 
Μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρώμα 4 κιμξύμεμξ εσθύγοαμμα και ξμαλά, ρσμαμςά ,κάθεςα ποξπ μία ακςίμα ςξσ, 

καςακόοστξ κσλιμδοικό ςοξυό μάζαπ Μ3 = 8 kg και ακςίμαπ R3 = 0.5 m . Η κοξύρη είμαι πλαρςική και ςξ 4 

ρτημώμεςαι ρε ρημείξ ςηπ πεοιτέοειαπ ςξσ ςοξυξύ. 

 
16) Να διεοεσμηθεί αμ ςξ ρώμα 4 θα μπξοέρει μα ποαγμαςξπξιήρει αμακύκλχρη. 

 
 

 

Δίμξμςαι : ημτ = 0.6 , ρσμτ = 0.8 , ημ60ξ =
 √3

 
2 

1 
, ρσμ60ξ = 

2 
, Ρξπή αδοάμειαπ κσλίμδοξσ μάζαπ Μ και ακςίμαπ 

1 
R χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι κάθεςα από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ : Ι = ∙Μ∙R2, Ρξπή αδοάμειαπ λεπςήπ ξμξγεμξύπ 

2 

οάβδξσ μήκξσπ L και μάζαπ m χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ : Icm = 
1 

∙m∙L2, g = 10m/s2, 
12 

√8.88 ≈2.98 
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