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Θέμα 1ο 

Η εικόνα που βλέπετε  

είναι ένα κολλάζ εικόνων δεν 

είναι δηλαδή μια πραγματική 

εικόνα. Ο πλανήτης Πλούτωνας  

γράφει μια κυκλική τροχιά 

γύρω από τον ήλιο σε 240 

χρόνια. Πόση είναι η επίκεντρη 

γωνία που έγραψε ο Πλούτωνας    

από το 1954 μέχρι σήμερα 

Θέμα 2ο . 

Η συχνότητα με την οποία 

περιστρέφεται ένα κοινό τρυπάνι είναι 720 

(rpm). Να μετατρέψετε τη συχνότητα του 

τρυπανιού σε μονάδες SΙ 

RPM:  στροφές ανά λεπτό 

 

 

Θέμα 3ο .  

Να σημειώσετε τη σωστή πρόταση (μια είναι η σωστή) 

α. το σημείο Α(που βρίσκεται στη περιφέρεια  του δίσκου 

γραμμοφώνου)  έχει μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα 

από τη γωνιακή ταχύτητα του σημείου Γ 

β. όταν συμπληρωθεί μια στροφή, το σημείο Α 

έχει διαγράψει μεγαλύτερη γωνία από το Γ 

γ. η ταχύτητα του σημείου Γ έχει μεγαλύτερο 

μέτρο από τη ταχύτητα του σημείου Α 

δ.  η περίοδος  με την οποία περιστρέφεται το 

Α είναι ίση με τη περίοδο που περιστρέφεται το Γ. 

 

Θέμα 4ο 

Ο δίσκος γραμμοφώνου που φαίνεται στην εικόνα, περιστρεφόταν  

κάνοντας 78 στροφές το λεπτό 

.Α 
.Γ 
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Να σημειώσετε τη σωστή πρόταση (μια είναι η σωστή) 

 α. η συχνότητα περιστροφής είναι μικρότερη από 1 Ηz 

 β. η περίοδος είναι  iση με s
13

10
 

 γ. σε 1s  η επίκεντρη  γωνία  που γράφει ένα σημείο πάνω στο 

δίσκο είναι ίση με 2π (rad) 

 

Θέμα 5ο  

Να σημειώσετε τη  σωστή πρόταση (μια είναι η σωστή) 

Ένα  υλικό σημείο κάνει ομαλή κυκλική κίνηση και η γωνιακή ταχύτητα 

έχει μέτρο π (rad/s), τότε : 

 α. σε 1s κάνει  μισή στροφή 

 β. σε 1s διαγράφει γωνία 1 rad 

γ. η συχνότητα του είναι 2Ηz 

δ. σε 1s τo  τόξο που γράφει είναι ίσο με τεταρτοκύκλιο 

 

Θέμα 6ο .  

O μηχανισμός περιστροφής ενός  CD player 

περιστρέφει το CD με συχνότητα 500 στροφές το 

λεπτό. 

α. να υπολογίσετε τη συχνότητα σε Ηz 

β. να υπολογίσετε το μετρo της γωνιακής 

ταχύτητας  ενός σημείου του CD 

γ. Να υπολογίσετε  τις στροφές που θα κάνει σε 

χρόνο 3 λεπτών που διαρκεί ένα τραγούδι.  

δ. Τα δεδομένα γράφονται σε μια σπειροειδή τροχιά από έξω προς τα 

μέσα. Θεωρείστε ότι το τραγούδι που αναφέρθηκε πιο πάνω είναι 

γραμμένο πρώτο δηλαδή σχεδόν στην περιφέρεια .Πόσο είναι περίπου το 

μήκος της τροχιάς πάνω στη οποία είναι γραμμένο το τραγούδι. 

θεωρείστε ότι τα δεδομένα γράφθηκαν σε μια μέση απόσταση από το 

κέντρο ίση με 5cm 
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Θέμα 7ο .  

Ο μηχανισμός του  Πικ-απ γυρίζει ένα δίσκο 

μουσικής (long-play όπως λεγόταν)  έτσι 

ώστε να κάνει 100 στροφές σε 3 λεπτά 

α) πόσες στροφές έκανε μέχρι να παίξει η 

μια πλευρά του δίσκου, αν το κάθε τραγούδι 

διαρκεί 3 λεπτά. 

β) ο δίσκος αυτός λεγόταν και δίσκος 
3

1
33  

στροφών, επαληθεύστε αν όντως  είναι έτσι  

γ) στην αρχή του τραγουδιού η βελόνα απέχει15cm από τον άξονα . Με 

πόση ταχύτητα κινείται η βελόνα ως προς το δίσκο στην αρχή του 

πρώτου τραγουδιού. 

Θέμα 8
ο 

Ο δευτερολεπτοδείκτης ενός ρολογιού που 

βρίσκεται σε ένα καμπαναριό εκκλησίας  έχει 

μήκος 30εκατοστά. Ποιο είναι το μέτρο της 

ταχύτητας του άκρου του 
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Θέμα 9
ο 

α. Να υπολογίσετε την επίκεντρη γωνία φ  

σε rad  και σε μοίρες, που γράφει γη, 

καθώς κινείται γύρω από τον ήλιο σε ένα 

24ωρο,αν στο διάστημα αυτό 

μετακινήθηκε από το σημείο Γ στο Δ 

β. να υπολογίσετε το μήκος του 

τόξου ΓΔ 

δίνεται ότι η απόσταση γης ήλιου είναι 

150.000.000Km 

ακόμη θα θεωρήσετε ότι το έτος έχει 360 

ημέρες 

 

Θέμα 10ο  (να λυθεί από μνήμης δηλαδή  

χωρίς χρήση χαρτιού και μολυβιού) 

Η πρώτη διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά ,σ αυτό το χρονικό διάστημα : 

α. Πόση γωνία στράφηκε λεπτοδείκτης 

β. Πόση γωνία στράφηκε ο δευτερολεπτοδείκτης 

 

Θέμα 11Ο  

Ένα ρολόι δείχνει 10 ακριβώς  οπότε ο  

λεπτοδείκτης με τον ωροδείκτη σχηματίζουν 

γωνία 60ο (πως το βρήκαμε το νούμερο 

αυτό;). 

Όταν δείχνει 10  10΄ πόση γωνία σχηματίζει 

ο  λεπτοδείκτης με τον ωροδείκτη 

 

 

Θέμα 12ο  

  (να λυθεί από μνήμης δηλαδή  χωρίς χρήση χαρτιού και μολυβιού) 

Ένα ρολόι δείχνει ακριβώς 12(μεσημέρι). Αν ο λεπτοδείκτης στραφεί 

24π(rad) τι ώρα δείχνει το ρολόι 

Γ 

Δ 

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%85&um=1&hl=el&sa=N&rlz=1W1ADFA_el&biw=1024&bih=631&tbm=isch&tbnid=qqIQXHOAZLusxM:&imgrefurl=http://www.promostore.eu/shop/SelectCat.do;jsessionid=F2BBE630479818B06F03379CBDE45843?catId=98&docid=JE5lPYKJ_M0-NM&imgurl=http://www.promostore.eu/shop/images/T4008.jpg&w=396&h=400&ei=-v9bUN_RCYOA4gSImYD4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=132&dur=2428&hovh=226&hovw=223&tx=101&ty=137&sig=110618228902287633594&page=1&tbnh=136&tbnw=129&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77
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Θέμα 13ο  

Σ  ένα ρολόι τοίχου ο  λεπτοδείκτης έχει διπλάσιο μήκος από τον 

ωροδείκτη 

Να υπολογίσετε το πηλίκο: 

      








 όπου υ  το μέτρο τη ταχύτητας  του άκρου του δείκτη 

 

Θέμα 14ο  

Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση επειδή δεν μεταβάλλεται 

ταχύτητα η επιτάχυνση είναι μηδέν. 

α. Να εξηγήσετε γιατί στην ομαλή κυκλική κίνηση  που το μέτρο 

της ταχύτητας είναι σταθερό έχουμε επιτάχυνση 

β. Ποια είναι η κατεύθυνση της επιτάχυνσης αυτής  

γ. από ποια σχέση υπολογίζουμε το μέτρο της επιτάχυνσης  όταν 

γνωρίζουμε την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς και το μέτρο της ταχύτητας. 

 

Θέμα 15
ο 

Ένας ποδηλάτης κινείται σε 

κυκλικό κόμβο  με σταθερό μέτρο  

ταχύτητας  και διαπιστώνει ότι σε 8s 

διάνυσε 80m. Η ακτίνα του κόμβου 

είναι 25 (m)  

α. να υπολογίσετε     το μέτρο 

της ταχύτητας του 

β. τη κυκλική συχνότητα και 

τη συχνότητα του 

γ. το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του       

 

Θέμα 16ο  
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    Στο σχήμα φαίνεται ένας 

δίσκος ακονίσματος. Επίσης φαίνεται 

και κατεύθυνση της γωνιακής 

ταχύτητας ω. Στη θέση Γ ακουμπάμε 

ένα εργαλείο για να τροχισθεί. Να 

σχεδιάσετε  προς ποια κατεύθυνση 

εκτοξεύονται οι σπίθες 

 

Θέμα 17
ο 

Στο μύλο  του Luna Park   οι 

αλυσίδες που κρατούν το κάθισμα  πάνω στο οποίο κάθεται το παιδί 

σχηματίζουν γωνία  φ με την κατακόρυφη όταν  περιστρέφεται ο μύλος.           

Στο απλοποιημένο σχήμα να σχεδιάσετε  όλες τις δυνάμεις που δέχεται 

το κάθισμα με το παιδί 

α. να γράψετε τη συνθήκη 

ισορροπίας για τον ψ άξονα 

 

 

β. Να δείξετε γιατί το άθροισμα 

των μέτρων των δυο δυνάμεων 

που ασκούν οι αλυσίδες  είναι 

μεγαλύτερο από το συνολικό  βάρος          ( καθίσματος και παιδιού )  

γ. αν αυξήσουμε τη συχνότητα περιστροφής από την εμπειρία μας 

γνωρίζουμε ότι η γωνία φ θα 

μεγαλώσει. Να εξηγήσετε γιατί 

θα αυξηθεί η  κεντρομόλος 

δύναμη 

 

 

 

 

Θέμα 18ο  

Να σημειώσετε τη σωστή πρόταση (μια είναι η σωστή) 

φ 

. Γ 

ω 
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Ένα αυτοκίνητο κινείται σε κυκλική πλατεία. Όπως γνωρίζουμε στο 

αυτοκίνητο ασκείται κεντρομόλος δύναμη, τότε την κεντρομόλο δύναμη 

την ασκεί: 

      α. ο οδηγός 

      β. ο δρόμος 

      γ. η μηχανή του αυτοκινήτου    

Θέμα 19Ο  

Να σημειώσετε τη σωστή πρόταση (μια είναι η σωστή) 

Σε επαρχιακούς τρόμους οι κλειστές στροφές κατασκευάζονταν έτσι ώστε 

ο δρόμος να έχει κλίση προ τα μέσα αυτό γίνεται για: 

 α. να έχουμε καλλίτερη απορροή νερών της βροχής 

β. να μη ζαλίζονται 

οι επιβάτες 

γ. να ασκείται ,στο 

όχημα, επαρκής 

κεντρομόλος δύναμη 

αφού δεν επαρκεί η 

στατική τριβή 

 

 

 

 

Θέμα 20
Ο

  

Δυο συμμαθητές διαφωνούν για ένα θέμα φυσικής 

Γιάννης: ένας  ποδηλάτης μπορεί να κινηθεί σε κυκλική κόμβο 

με σταθερή ταχύτητα  

Γιώργος: είναι αδύνατο να κινηθεί ένας ποδηλάτης και γενικά 

ένα κινητό σε κυκλικό κόμβο και να έχει σταθερή ταχύτητα 

 

Με ποιον συμφωνείτε και γιατί; 
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Θέμα 21
Ο

  

Στην εικόνα ένα αυτοκίνητο κινείται 

σε στροφή η οποία παρουσιάζει κλίση προς 

το εσωτερικό της στροφής η οποία είναι 

τόξο ενός κύκλου με ακτίνα R. Ένα όχημα 

κινείται πάνω στη στροφή έχοντας τη 

μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα με μέτρο υ . 

Η στατική τριβή θα αμεληθεί. Αναγνωρίστε 

κάθε μια δύναμη και γράψτε από ποιον 

ασκείται στο αυτοκίνητο 

α. εφαρμόστε την ισορροπία στο ψ άξονα 

γράφοντας  τη σχέση μεταξύ των μέτρων 

των δυνάμεων. 

β. Στον άξονα χ  η κίνηση  είναι κυκλική οπότε  να εφαρμόσετε το β΄ νόμο  

του Νεύτωνα 

γ. Αποδείξτε ότι 
Rg

2
   

 

 

 

Θέμα 22
Ο

  

Στην εικόνα φαίνεται μια απλή 

πειραματική διάταξη για τη μελέτη 

κεντρομόλου δύναμης 

Στην μια άκρη ενός σχοινιού δένουμε ένα φελλό 

με μάζα  mφ ενώ στο άλλο άκρο ένα βαρίδι με 

μάζα  mβ. Το σχοινί είναι περασμένο μέσα από 

μικρό σωληνάκι. Όταν περιστρέφουμε 

κατάλληλα το φελλό το βαρίδι ισορροπεί σε μια 

θέση και ο φελλός γράφει κυκλική τροχιά( 

Κάνουμε  χρήση του φελλού που έχει πρακτικά 

αμελητέο βάρος  οπότε μπορούμε να το 

αμελήσουμε έτσι το σχοινί είναι οριζόντιο, επίσης δεν παρατηρείται τριβή 

ανάμεσα στο σχοινί και το σωλήνα  λογω λείανσης) 
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α. σχεδιάστε τη τάση του σχοινιού Ν1,Ν2 στα δυο άκρα του 

β. να γράψετε μια σχέση για το μέτρο  κάθε μιας δύναμης Ν1, Ν2 

γ. με βάση τις σχέσεις που γράψατε αποδείξτε ότι                           

Rg
m

m




 2  

όπου υ το μέτρο της ταχύτητας του φελλού 

Θέμα 23
ο
  

Σε  τραινάκι 

στο  Luna 

park 

ακολουθεί 

καμπυλόγρα

μμη κίνηση 

DCD 

α. Από ποιον 

ασκείται η 

κεντρομόλος 

δύναμη στο ανώτατο σημείο D 

 β. Ποια είναι η μικρότερη τιμή που μπορεί να έχει η κεντρομόλος δύναμη 

στο ανώτατο σημείο D  

 Θέμα 24
ο 

  Στη θέση που δείχνει το βέλος 

κινείται όχημα  με ταχύτητα που 

έχει μέτρο 72km/h.Το οδόστρωμα 

είναι τόξο ενός κύκλου  με ακτίνα η 

οποία έχει  μήκος 40 m 

20m 
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α. να υπολογίσετε τη κεντρομόλο δύναμη που δέχεται το αυτοκίνητο, η 

μάζα του οποίου είναι 1200kg 

β. Να υπολογίσετε τη δύναμη που δέχεται η γέφυρα από το αυτοκίνητο 

(μέτρο και κατεύθυνση) 

g=10m/s
2 

Θέμα 25ο 

 Μια παλιά τοξωτή  

γέφυρα (εικόνα) δεν έχει 

εντελώς επίπεδο οδόστρωμα 

αλλά στη περιοχή του 

μεγάλου τόξου το 

οδόστρωμα είναι καμπύλο 

ακολουθώντας τη 

καμπυλότητα του τόξου. 

Ένας ποδηλάτης κινείται 

πάνω στη γέφυρα και όταν φτάνει πάνω από το μεγάλο άνοιγα χάνει προς 

στιγμή την επαφή του με το δρόμο,(αυτό ίσως το έχετε παρατηρήσει σε 

αγώνες αυτοκινήτων  όπου κυριολεκτικά το αυτοκίνητο σε σαμαράκια  

του δρόμου χάνει την επαφή του και αμέσως προσγειώνεται στο δρόμο) 

Αυτό δεν συμβαίνει με οποιαδήποτε ταχύτητα του ποδηλάτη αλλά πρέπει 

η ταχύτητα να έχει μεγαλύτερο  μέτρο από κάποια τιμή. Ποιο είναι το 

ελάχιστο μέτρο ταχύτητας που πρέπει να έχει ο ποδηλάτης για να χάσει 

προς στιγμή την επαφή του με το οδόστρωμα 

g=10m/s
2 

  R=6,4m 

Θέμα 26
ο 

 Ένα κλασσικό ρόλοι τοίχου δείχνει 6 ακριβώς δηλ ο ωροδείκτης 

και ο λεπτοδείκτης  έχουν κατακόρυφη διεύθυνση. Όταν το ρολόι δείχνει 

6 και 15΄ πόση γωνία σχηματίζει ο ωροδείκτης  με το λεπτοδείκτη. 

Θέμα 27ο 

Το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης υπολογίζεται από τη σχέση  

R
mFK

2
  

Να αποδείξετε ότι μπορεί να υπολογίζεται και από τη σχέση:
   

RmFK

2  

Θέμα 28ο 

http://www.agrinioculture.gr/wp-content/uploads/2012/01/Γέφυρα-Τέμπλας.jpg
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Έχουμε γυρίσει ανάποδα ένα ποδήλατο και με τη βοήθεια του πεντάλ  

γυρίζουμε το πίσω τροχό. Ένα  μικρό χαλικάκι που είναι σφηνωμένο στο 

τροχό ξεκολλάει  στην 

θέση Γ. Να σχεδιάσετε 

προς τα πού θα κινηθεί 

το χαλίκι 

 

 

 

 

Θέμα 29ο  

Στο άκρο ενός σχοινιού μήκους 0,4m δένουμε ένα σώμα με μάζα 

200g. Κρατάμε την άλλη άκρη του σχοινιού και αναγκάζουμε το σώμα 

να κάνει κατακόρυφη κυκλική κίνηση. Όταν το πετύχουμε κρατάμε το 

σχοινί σταθερά χωρίς να δίνουμε άλλη ώθηση 

1.Στο ανώτατο σημείο το μέτρο της ταχύτητας του σώματος είναι 3m/s. 

 α. να υπολογίσετε τη κεντρομόλο δύναμη στο ανώτατο σημείο και 

την τάση του σχοινιoύ 

  β. τη κεντρομόλο επιτάχυνση 

2. να υπολογίσετε  τη ταχύτητα και τη τάση του σχοινιού όταν το σώμα 

περνά στο κατώτερο σημείο 

Θέμα 30ο  

Κάποιος ερασιτέχνης αστρονόμος, μια 

νύχτα χωρίς σύννεφα, φωτογράφισε το 

ουρανό με τα αστέρια. Για να κάνουμε τη 

φωτογράφηση  αυτή  αφήνουμε ανοιχτή τη 

μηχανή για ώρες οποτε  αποτυπώνεται η 

φαινομενική κίνηση  των αστεριών δηλ στη 

φωτογραφία  παρατηρούμε σε μαύρο φόντο 

λευκά ίχνη σε σχήμα τόξου. 

Τα τόξα ανήκουν σε ομοκέντρους κύκλους  

και ας ονομάσουμε Ο το κέντρο του  

Γ 
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κύκλων. Στο κέντρο αυτό αποτυπώνεται το ίχνος του πολικού αστέρα  ο 

όποιος φαίνεται ακίνητος γιατί  ο άξονας περιστροφής της γης νοερά τον 

συναντά  

α. γιατί  χρησιμοποιούμε τον όρο φαινομενική κίνηση ; 

β. Αν μετρήσουμε   την αντίστοιχη επίκεντρη  γωνία που βαίνουν 

τα 

διάφορα 

τόξα θα 

διαπιστώσ

ουμε ότι 

οι 

επίκεντρες 

γωνίες 

είναι ίσες. 

Γιατί 

συμβαίνει 

αυτό; 

γ. 

Εύκολα 

με 

μοιρογνωμ

όνιο 

μετράμε την επίκεντρη γωνία, προσφέρεται το τόξο που δείχνει το βέλος. 

Η γωνία είναι 100 μοίρες,  πόση ώρα άφησε ανοιχτή τη μηχανή ο  

ερασιτέχνης αστρονόμος 

Θέμα 31ο 

 Πάνω σε ένα περιστρεφόμενο  οριζόντιο πλατό αφήνουμε να 

κέρμα των 10 λεπτών το οποίο περιστρέφεται χωρίς να  ολισθαίνει  Η 

απόσταση του κέρματος από το κέντρο περιστροφής είναι 12 εκατοστά. 

Αυξάνουμε την γωνιακή ταχύτητα  μέχρι την τιμή   5rad/s   οπότε το 

κέρμα οριακά κάνει κυκλική κίνηση δηλ με απειροελάχιστη αύξηση της 

γωνιακής ταχύτητας θα ολισθήσει.  

 α. ποιος ασκεί την κεντρομόλο δύναμη στο κέρμα 

 β. Να υπολογίσετε τη τιμή του συντελεστή στατικής  τριβής 

ανάμεσα στο κέρμα και στο πλατό.  g=10m/s2 

 

Θέμα 32ο 
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Δυο μαθητές διαφωνούν  

 Ο α μαθητής λέει ότι το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης είναι 

ανάλογο  με την ακτίνα και δικαιολογεί με βάση τη σχέση RmFK

2   

ενώ ο β  ότι είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ακτίνα  στηριζόμενος στη 

σχέση   
 R

mFK

2
  

Και οι δύο κάνουν λάθος, ποιο λάθος κάνουν; 

 

Θέμα 33ο 

Δένουμε ένα μικρό βαρίδι στο άκρο 

ενός σχοινιού και το άλλο άκρο του 

σχοινιού σε σταθερό σημείο. Το σώμα 

ισορροπεί με το σχοινί κατακόρυφο. Αν 

δώσουμε κατάλληλη ταχύτητα στο σώμα  

μπορεί να κάνει κυκλική κίνηση σε 

κατακόρυφο επίπεδο. 

α. σχεδιάστε τις δυνάμεις που δέχεται το 

σώμα στο ανώτατο σημείο Δ και γράψτε  

μια σχέση που συνδέει τα μέτρα των 

δυνάμεων αυτών με την κεντρομόλο 

δύναμη 

β. ποιο είναι η μικρότερη τιμή που μπορεί να έχει η κεντρομόλος 

δύναμη στο ανώτατο σημείο 

γ. αν το μήκος του σχοινιού είναι 0,9m  πόσο είναι το μέτρο της 

ελάχιστης ταχύτητας  του βαριδιού στο ανώτατο σημείο 2/10 smg   

Θέμα 34ο 

 Δείξτε ότι η ισχύει η σχέση                            όπου  Κ η κινητική 

ενέργεια και   το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης 

Θέμα 35ο 

Δένουμε ένα μικρό βαρίδι στο άκρο ενός σχοινιού με μήκος 1,4m 

και το άλλο άκρο του σχοινιού σε σταθερό σημείο. Το σώμα ισορροπεί σε 

ένα σημείο Δ. Αν δώσουμε κατάλληλη ταχύτητα στο σώμα  μπορεί να 

κάνει κατακόρυφη κυκλική κίνηση. Η ταχύτητα που δώσαμε  στο 

κατώτατο σημείο δεν ήταν επαρκής και το σώμα σε ένα σημείο Γ έφυγε 

KRFK 2

Δ 
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από τη κυκλική τροχιά δηλ χαλάρωσε το σχοινί. Το σημείο Γ βρίσκεται 

2,1 m ψηλότερα από την κατώτερη θέση Δ 

α. Στο σημείο Γ ποιες ή ποια δύναμη ασκείται στο σώμα 

β δείξτε ότι  στο σημείο Γ ότι η κεντρομόλος δύναμη είναι ίση με 

το μισό του βάρους. 

γ. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας στο σημείο Γ 

δ. υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας  που δώσαμε στο σώμα στη 

θέση Δ 

Θέμα 36ο 

Στο ανώτερο σημείο Δ μιας πολύ καλά γυαλισμένης μπίλιας( οπότε δεν 

λαμβάνουμε υπόψη τριβές) 

τοποθετούμε ένα παγάκι. Το 

παγάκι ολισθαίνει κάνοντας 

κυκλική κίνηση πάνω στη 

σφαιρική επιφάνεια και σε ένα 

σημείο Γ χάνει την επαφή του, 

να αποδείξετε ότι: 

 

3

2
  

 

 

 

Θέμα37
ο
  

Η περίοδος περιφοράς της σελήνης, γύρω από τη γη, είναι 30 

ημέρες περίπου.  

α. πόσα rad ανά ημέρα είναι το μέτρο της 

γωνιακής ταχύτητας της σελήνης 

β .Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας 

με την οποία περιστρέφεται σε Km/h 

,δίνεται  απόσταση γης σελήνης ιση με 

300.000Κm 

κάνετε προσέγγιση   για να μη χρειαστεί να κάνετε πράξεις με μικροϋπολογιστή 

Δ 

Γ 

φ 

R 

υ 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B3%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7&um=1&hl=el&sa=N&rlz=1W1ADFA_elGR425&biw=1024&bih=631&tbm=isch&tbnid=LVWvBpO9XbVNWM:&imgrefurl=http://esoterikiastrologia.blogspot.com/2010/09/blog-post_6832.html&docid=EyMn8lY1gNrjPM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_R5pNSzqRJEc/TJd0FcDxhtI/AAAAAAAAACA/Y1SFx3zw0T8/s1600/earth+and+moon.jpg&w=1500&h=1125&ei=-NZeULfYFPLc4QSYl4CwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=235&vpy=76&dur=11&hovh=194&hovw=259&tx=102&ty=118&sig=110618228902287633594&page=3&tbnh=141&tbnw=188&start=34&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:34,i:186
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Θέμα 38
ο
  

Οι τεχνητοί δορυφόροι  που χρησιμοποιούνται στις 

τηλεπικοινωνίες  

περιστρέφονται σε 

καθορισμένο ύψος 

από την επιφάνεια της 

Γής.  

Ο Hellas Sat, 

Ελληνικός δορυφόρος 

όπως όλοι οι 

τηλεπικοινωνιακοί 

περιστρέφεται στο 

επίπεδο του 

ισημερινού της γης(  o 

Hellassat βρίσκεται     

πάνω από την Κένυα της 

Αφρικής), όμως για «βλέπει 

» συνεχώς την Ελλάδα θα πρέπει να περιστρέφεται  με την ίδια 

περίοδο που έχει η γη.  

α. πόση είναι η 

περίοδος του; 

β. η ακτίνα της τροχιάς 

του  είναι 42.000Κm, 

υπολογίστε το μέτρο της 

ταχύτητας που έχει ο 

δορυφόρος 

γ. υπολογίστε το μέτρο 

της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης και το 

μέτρο της κεντρομόλου 

δύναμης αν η μάζα του 

είναι 420Κ 

 

 

 

 

Εικόνα  2στη θέση Γ βρίσκεται ο   Hellas sat 

Γ 

Εικόνα 1η τροχιά βρίσκεται στο επίπεδο του ισημερινού 
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Κάνετε προσεγγίσεις για ευκολία πράξεων  όπως

3  κτλ 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 39ο  

Στην εικόνα 

φαίνεται η διάταξη 

που ονομάζεται 

φυγοκεντρικός 

στίβος. Η ακτίνα 

του στίβου είναι 

10cm .Είναι ένα 

αυλάκι μέσα στο 

οποίο μπορεί να 

ολισθαίνει ένα 

σώμα όταν το 

αφήσουμε από 

κάποιο ύψος  

φτάνει στη  θέση Γ η οποία απέχει  από ένα οριζόντιο επίπεδο 4cm 

Αφήνουμε να ολισθήσει ένα μικρό σώμα από τη θέση Δ η οποία απέχει 

από το οριζόντιο επίπεδο που αναφέρθηκε 49 εκατοστά 

α. Να υπολογίσετε το μετρo της ταχύτητας  στο Γ 

β. να υπολογίσετε στη θέση Γ την επιτάχυνση που οφείλεται στην 

αλλαγή της κατεύθυνσης της ταχύτητας και την επιτάχυνση που 

οφείλεται στην αλλαγή του μέτρου της ταχύτητας 

 

 

 

Εικόνα 3 καλλιτεχνική απεικόνιση της γης και 
του δορυφόρου 

Γ

Φ 4cm 
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Θέμα 40
ο
  

  Τα τραίνα (TGV) κινούνται με 

μεγάλες ταχύτητες που σε δοκιμές  

φθάνουν  τα 500Km/h . Το γεγονός αυτό  

επιβάλλει να κατασκευάζονται οι 

γραμμές με μεγάλη ακτίνα 

καμπυλότητας (μερικών χιλιομέτρων ) 

στη περίπτωση που είναι καμπύλη η 

πορεία . Θεωρείστε ότι το τραίνο κινείται 

πάνω σε καμπύλη τροχιά  με την 

ανώτερη ταχύτητα που έχει μέτρο 

360Km /h και ότι η κεντρομόλος επιτάχυνση  που μπορεί να επιτευχθεί 

από το σύστημα των γραμμών  για ασφαλή πορεία έχει μέτρο 1,25 m/s2  

α. .Να υπολογίσετε τη ακτίνα της καμπύλης. 

β. Να υπολογίσετε το μήκος του τόξου αν η επίκεντρη γωνία είναι 30 

μοίρες 

γ. με βάση την επόμενη  φωτογραφία και  τις γεωμετρικές σας γνώσεις 

που βρίσκεται το κέντρο του κύκλου;  
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Εικόνα 4  TGV   Γαλλία , εύκολα διακρίνεται τόξο Το κέντρο βρίσκεται στο σημείο που δείχνει το βέλος κάτω γωνία 
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Θέμα 41
ο
 

 Στη εικόνα φαίνεται το διάσημο ρολόι  

Bing-Ben. Αν σας δοθεί το μέτρο της 

ταχύτητας του άκρου του λεπτοδείκτη του 

ρολογιού αυτού είναι )(
6 s

cm
 να υπολογίσετε 

το μήκος του λεπτοδείκτη σε μέτρα 

 

 

Θέμα 42ο 

Ένας αστροναύτης όπως 

φαίνεται στη   έχει βγει έξω από το 

διαστημικό σταθμό . Ο αστροναύτης 

έχει κατάλληλη ταχύτητα  και  έτσι 

κάνει κυκλική κίνηση γύρω από τη γη 

δηλ η έλξη της γης δεν τον κινεί προς 

τη γη άλλα δρα σαν κεντρομόλος και 

τον γυρίζει γύρω από τη γη. Η 

ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται 

έχει μέτρο 7800m/s(!). Το ύψος , 

πάνω από την επιφάνεια της γης, στο 

οποίο βρίσκεται είναι 360Κm από την επιφάνεια της  Η μάζα του μαζί με 

τη στολή είναι 100Κg.Η ακτίνα της γης είναι 6400Km 

Πόσο είναι το βάρος του αστροναύτη  σ αυτό το ύψος ; 

 

Θέμα 43ο 

Στο γνωστό αγώνισμα της 

σφυροβολίας όταν   o αθλητής άφησε 

τη σφύρα η συχνότητα περιστροφής 

ήταν
min

180 


  . Η ακτίνα του κύκλου 

200 cm.Πόσο  είναι το μέτρο της 

ταχύτητας τη στιγμή που άφησε τη 

σφύρα Πόση είναι η κινητική ενέργεια 

της σφύρας  τη στιγμή  που την άφησε . Η μάζα της σφύρας είναι 7Kg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Astronaut-EVA.jpg
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Θέμα 44
ο
 

Δένουμε ένα μικρό φελλό(με μάζα 50g ) στο άκρο ενός σχοινιού με 

μήκος 1m και το άλλο άκρο του σχοινιού σε σταθερό σημείο όπως 

φαίνεται στο σχήμα . Το μπουκάλι περιέχει λίγο αιθέρα οπότε λόγω 

θέρμανσης κάποια στιγμή εκτοξεύεται ο φελλός και μπορεί να κάνει 

κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο επίπεδο. 

α. σχεδιάστε τις δυνάμεις 

που δέχεται το σώμα στο σημείο Γ, 

τη στιγμή που έχει αποχωριστεί 

από το μπουκάλι και γράψτε  μια 

σχέση  που συνδέει τα μέτρα των 

δυνάμεων και τη κεντρομόλο 

δύναμη  

β. αν στη θέση Δ η τάση του 

σχοινιού είναι 0,8Ν να υπολογίσετε 

τη κεντρομόλο δύναμη  και την 

ταχύτητα υ στη θέση αυτή 

γ. υπολογίστε την ταχύτητα  

εκτόξευσης του φελλού 

δ. υπολογίστε την τάση του σχοινιού τη στιγμή που αποχωρίστηκε 

ο φελλός από το μπουκάλι g=10m/s
2 

   

             

Θέμα 45
ο 

Φυσική και θέαμα 

Τις προηγούμενες δεκαετίες  ένα θέαμα (γύρος θανάτου! 

ονομαζόταν )ήταν αγαπητό γιατί φαινόταν να παραβιάζονται  φυσικοί 

νόμοι. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται και οπωσδήποτε υπάρχει εξήγηση. 

Έτσι είχε φτιαχτεί μια ξύλινη κατασκευή  που έμοιαζε με  πηγάδι  

με μεγάλη διάμετρο 8m και   λίγα μέτρα βάθος. Μέσα  μπορούσε ένας 

μοτοσικλετιστής να κάνει κυκλική κίνηση  όπως φαίνεται στη εικόνα 

γράφοντας ένα κύκλο σε κάποιο ύψος από το δάπεδο χωρίς να πέφτει! 

Δίνεται μάζα μηχανής και μοτοσικλετιστή 180 Κg,  ο συντελεστής  

στατικής τριβής 0,4 

α. από ποιόν ασκείται κεντρομόλος δύναμη στο μοτοσικλετιστή; 

Δ 

Γ 
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β. ποια διεύθυνση έχει η στατική τριβή και πόσο είναι το μέτρο 

της  

γ. θεωρείστε ότι στο ψ άξονα η ισορροπία είναι οριακή. Πόσο είναι 

το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης και πόσο το μέτρο της ταχύτητας του 

δ. μπορούμε να 

υπολογίσουμε μόνο το μέτρο 

της ταχύτητας χωρίς να δίνεται 

η μάζα; 

 ε. αν δοκιμάσει να 

κάνει το “γύρο του θανάτου”  

με άλλο ένα άτομο στη 

μηχανή και με ίδια ταχύτητα, 

θα τα καταφέρει; g=10m/s
2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 46
ο
  

Θεωρείστε ότι το όχημα 

αυτό οριακά κατάφερε να πάρει 

τη στροφή που η ακτίνα της 

είναι 20 μέτρα. Αν το  μέτρο 

της ταχύτητας είναι 36Km/h 

πόσος είναι ο ελάχιστος 

συντελεστής  στατικής τριβής  

ανάμεσα στις ρόδες και στο 

δρόμο; g=10m/s
2 
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Διαγώνισμα   

Ζήτημα 1
ο
  

 

1. (μια η σωστή) 

 Στη θέση που δείχνει το 

βέλος, κινείται όχημα  .Το 

οδόστρωμα είναι τόξο ενός κύκλου  

με ακτίνα R. Η δύναμη που δέχεται 

η γέφυρα από το αυτοκίνητο: 

   α.  έχει μέτρο όσο το βάρος του 

οχήματος 

   β. έχει  μια συνιστώσα σε οριζόντια διεύθυνση  

      γ. έχει μέτρο όσο και η κεντρομόλος δύναμη που δέχεται το 

αυτοκίνητο 

2. ( Από μνήμης, χωρίς χαρτί και μολύβι) 

 Η περίοδος περιστροφής του Πλούτωνα είναι 240 χρόνια. Κάποια 

μέρα ένας μαθητής ρώτησε το δάσκαλο της φυσικής πόσων ετών είναι . Ο 

δάσκαλος απάντησε  ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή 

που του έγινε η ερώτηση ο Πλούτωνας έγραψε γωνία 90 μοιρών. Ποια η 

ηλικία του δάσκαλου; 

3. 

 

Δυο συμμαθητές 

διαφωνούν για ένα 

θέμα φυσικής 

Γιάννης: ένας  

ποδηλάτης μπορεί 

να κινηθεί γύρω 

από τη κυκλική 

πλατεία της 23ης 

Μαρτίου με 

σταθερή ταχύτητα  

Γιώργος: είναι αδύνατο να κινηθεί ένας ποδηλάτης και γενικά 

ένα κινητό σε κυκλική  πορεία και να έχει σταθερή ταχύτητα 
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Με ποιον συμφωνείτε και γιατί; 

 

Ζήτημα 2
ο
  

 α. να υπολογίσετε : 

 α. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δευτερολεπτοδείκτη σε 

μονάδες SI, σε ένα κλασικό ρολόι 

 β. Να υπολογίσετε το πηλίκο               όπου  υλεπτ  και    

υωροδ        

 το μέτρο της ταχύτητας του άκρου του δευτερολεπτοδείκτη  και του 

ωροδείκτη αντίστοιχα. 
 

 

 

Ζήτημα 3
ο
  

1.(βάλτε Σ ή Λ μπροστά από κάθε πρόταση)  

 Οι τεχνικοί για να κάνουν ζυγοστάθμιση τροχού κολλούν  στη ζάντα ένα  

μεταλλικό πρόσθετο(αυτό 

που δείχνει το βέλος) με 

μικρές διαστάσεις ( να το 

θεωρήσετε υλικό σημείο). 

Καθώς στρέφεται ο τροχός: 

 α. Το μέτρο της 

κεντρομόλου επιτάχυνσης 

του πρόσθετου είναι 

ανάλογο  με το τετράγωνο 

του μέτρου της γωνιακής 

ταχύτητας με την οποία 

στρέφεται ο τροχός 

 β. η γωνιακή 

ταχύτητα του σημείου Γ 

είναι μεγαλύτερη από τη 

γωνιακή ταχύτητα που έχει το πρόσθετο 

 γ. Αν σε ένα αντιδιαμετρικό σημείο  Δ της ζάντας έχει τοποθετηθεί 

ένα  άλλο πρόσθετο τότε ,οι ταχύτητες των πρόσθετων αυτών  λόγω 

περιστροφής είναι ίσες κάθε στιγμή 

.Γ 
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 δ. αν κάποια στιγμή αποκολληθεί, ενώ βρίσκεται στη θέση που 

δείχνει η εικόνα  και ενώ ο τροχός γυρίζει όπως  δείχνει το βέλος   τότε 

θα εκτιναχθεί  σε μια διεύθυνση κάθετη στην ακτίνα  

 ε. η διεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας του τροχού ,είναι  

οριζόντια , με φορά προς τον απέναντι τροχό 

2. με ένα τροχό ακονίσματος(εικόνα ) τροχίζουμε ένα αντικείμενο. Το  

διάνυσμα που περιγράφει 

την γωνιακή ταχύτητα έχει 

κατεύθυνση: 

 από τον 

αναγνώστη προς την εικόνα 

ή 

 από την εικόνα 

προς τον αναγνώστη; 

 

 

Ζήτημα 4
ο 

 

 Για μετρήσουμε τη δύναμη F 

που απαιτείται να ξεκολλήσουμε δυο 

κομμάτια που έχουν συγκολληθεί με 

κόλλα, κάνουμε το εξής: στην 

εξωτερική πλευρά της τροχαλίας 

κολλάμε το αντικείμενο το οποίο έχει 

εμβαδόν επαφής 1,25 τετραγωνικά 

εκατοστά. Η μάζα του είναι 100g . 

Αρχίζουμε να περιστρέφουμε τη 

τροχαλία, με κατάλληλο μηχανισμό, 

ρυθμίζοντας κάθε φορά σε ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα 

περιστροφής. 

Παρατηρούμε ότι όταν η συχνότητα γίνει 1500 (rpm)το αντικείμενο 

αποκολλάται από την τροχαλία. Η διάμετρος της τροχαλίας είναι 10cm. 

 α. Υπολογίστε τη δύναμη F που απαιτείται να ξεκολλήσουμε το 

αντικείμενο. Μπορείτε να παραλείψετε το πολύ μικρό βάρος του 

αντικειμένου. Η δύναμη που ασκούμε είναι κάθετη  στην επιφάνεια 

επαφής 

Γ 
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 β. υπολογίστε τη δύναμη ανά τετραγωνικό εκατοστό 

 γ. υπολογίστε την κινητική ενέργεια του  τη στιγμή που 

αποκολλήθηκε 

 δ. υποθέστε ότι ο άξονας της τροχαλίας είναι οριζόντιος  σε 

απόσταση 75cm από το έδαφος, Αν η αποκόλληση έγινε  στο ανώτατο 

σημείο Γ   ποιες είναι οι συντεταγμένες του σημείου Δ που χτύπησε το 

κομμάτι αυτό στο έδαφος. Το σύστημα αξόνων έχει το ψ άξονα 

κατακόρυφο, τον άξονα χ  με ίδια διεύθυνση   με την ταχύτητα στο 

σημείο αποκόλλησης και το σημείο Ο τομής των αξόνων είναι το σημείο 

που έγινε η αποκόλληση 

π2=10   g =10m/s2 
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Δύσκολα θέματα 

Δένουμε ένα μικρό σώμα (Μ=1,9Κg) στο άκρο ενός σχοινιού με 

μήκος 1,4m και το άλλο άκρο του σχοινιού σε σταθερό σημείο. Το σώμα 

ισορροπεί σε ένα σημείο Δ με το σχοινί κατακόρυφο. Ένα βλήμα με μαζα  

0,1Κg κινείται οριζόντια και σφηνώνεται στο σώμα Η ταχύτητα  του 

συσσωματώματος στο κατώτατο σημείο δεν ήταν επαρκής και το 

συσσωμάτωμα σε ένα σημείο Γ έφυγε από τη κυκλική τροχιά δηλ 

χαλάρωσε το σχοινί. Το σημείο Γ βρίσκεται 2,1 m ψηλότερα από την 

κατώτερη θέση Δ 

α. Στο σημείο Γ ποιες ή ποια δύναμη ασκείται στο σώμα 

β δείξτε ότι  στο σημείο Γ ότι η κεντρομόλος δύναμη είναι ίση με 

το μισό του βάρους. 

γ. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας στο σημείο Γ 

δ. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος στο 

σημείο Δ  

ε. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας του βλήματος 

στ. Υπολογίστε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του βλήματος 

έγινε θερμότητα 

ζ. υπολογίστε  τη μεταβολή της ορμής του βλήματος κατά την 

κρούση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


