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Θέμα Β 

Β1. Ομογενισ και ιςοπαχισ δοκόσ (ΚΝ) μάηασ  και μικουσ , ςυνδζεται μζςω αρκρϊςεων ςτα 

ςθμεία Λ και Ν ( ) με δφο παράλλθλεσ αβαρείσ ράβδουσ επίςθσ μικουσ . Εξαιτίασ οριηόντιασ 

δφναμθσ ⃗ που αςκείται ςτο ςθμείο Ν με φορά προσ τα δεξιά, θ δοκόσ ιςορροπεί, με τισ ράβδουσ να 

ςχθματίηουν γωνία  με τθν κατακόρυφθ διεφκυνςθ. Δίνεται το μζτρο  τθσ επιτάχυνςθσ τθσ 

βαρφτθτασ. 

 

 

 

 

 

1. Για να ιςορροπεί θ δοκόσ, το μζτρο τθσ δφναμθσ  είναι: 

α. .   β. .  γ. . 

Κάποια ςτιγμι καταργοφμε τθ δφναμθ ⃗ και το ςφςτθμα δοκόσ-ράβδοι τίκεται ςε κίνθςθ χωρίσ να 

δζχεται τριβζσ ςτισ αρκρϊςεισ. 

2. Το μζτρο τθσ μζγιςτθσ γωνιακισ ταχφτθτασ των παράλλθλων ράβδων είναι: 

α. √ .  β. √ .  γ. √ . 

3. Ο λόγοσ  των μζτρων των δυνάμεων που αςκοφν οι παράλλθλοι ράβδοι ςτα ςθμεία Λ και Ν 

τθσ δοκοφ, αντίςτοιχα, είναι: 

α. .    β.  .    γ. . 

 

 

Β2. Σωλινασ με εμβαδόν διατομισ  

διακλαδίηεται ςε δφο ςωλινεσ (1) και (2) με 

εμβαδά διατομισ  και  

αντίςτοιχα. Και οι τρεισ ςωλινεσ βρίςκονται 

ςτο ίδιο οριηόντιο επίπεδο. Υγρό το οποίο 

κεωροφμε ιδανικό, πυκνότθτασ , ρζει ςτον 

κεντρικό αγωγό και εκρζει από τα άκρα των 

αγωγϊν (1) και (2). Στον κεντρικό αγωγό 

υπάρχει κατακόρυφοσ λεπτόσ ςωλινασ, 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα, μζςα ςτον οποίο θ ελεφκερθ επιφάνεια του υγροφ βρίςκεται ςε φψοσ  

πάνω από τον άξονα του κεντρικοφ αγωγοφ. 
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1. Για τα μζτρα  ,  και  των ταχυτιτων ροισ του υγροφ ςτουσ αγωγοφσ (1), (2) και ςτον 

κεντρικό αγωγό, αντίςτοιχα, ιςχφει: 

α. .  β. .  γ. . 

2. Αν κλείςουμε το άκρο του αγωγοφ (1) και ςυγχρόνωσ υποδιπλαςιάςουμε τθν παροχι του υγροφ 

ςτον κεντρικό αγωγό, το φψοσ τθσ ςτάκμθσ του υγροφ ςτον κατακόρυφο ςωλινα μεταβάλλεται 

κατά: 

α. .    β. .    γ. . 

 

 

 Β3. Καταςκευάηουμε ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ από ζνα ομογενζσ 

ιςοπαχζσ καλϊδιο μικουσ . Συνδζουμε τισ κορυφζσ Α και Β με τουσ πόλουσ 

θλεκτρικισ πθγισ ϊςτε θ πλευρά ΑΒ να διαρρζεται από ςυνεχζσ ρεφμα 

ζνταςθσ . Τοποκετοφμε το τρίγωνο εντόσ ομογενοφσ μαγνθτικοφ πεδίου 

ζνταςθσ  το οποίο είναι παράλλθλο ςτο επίπεδο του τριγϊνου. Η 

ςυνιςταμζνθ ροπι που δζχεται το τρίγωνο ζχει μζτρο: 

 α. 
√

.   β. 
√

.   γ. 
√

. 

  

 

 Β4. Δφο ςϊματα Σ1 και Σ2 με μάηεσ  και , 

αντίςτοιχα, είναι προςδεδεμζνα ςτα άκρα οριηόντιου 

ιδανικοφ ελατθρίου ςτακεράσ  και θρεμοφν επάνω ςε 

οριηόντιο επίπεδο, ενϊ το ελατιριο ζχει το φυςικό του 

μικοσ . Το επίπεδο από ζνα ςθμείο και μετά δεν είναι 

λείο. 

1. Κρατϊντασ το Σ2 ακίνθτο, εκτοξεφουμε το Σ1 κατά μικοσ του άξονα του ελατθρίου με ταχφτθτα 

 προσ το τραχφ επίπεδο με αποτζλεςμα το Σ1 να διανφςει απόςταςθ d μζχρι να ςταματιςει 

ςτιγμιαία πρϊτθ φορά. Η μζγιςτθ ςυςπείρωςθ του ελατθρίου είναι:  

α. √ .  β. √ .  γ. √ . 

2. Αν τθ ςτιγμι που το ελατιριο αποκτά το φυςικό του μικοσ για πρϊτθ φορά μετά τθν εκτόξευςθ 

του Σ1, αφιςουμε ελεφκερο και το Σ2. τότε θ ταχφτθτα του Σ1, όταν το ελατιριο αποκτιςει 

μζγιςτθ ςυςπείρωςθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, είναι: 

α. 
√

.   β. 
√

.   γ. 
√

. 


