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ΘΕΜΑ 1
ο
 (βαθμοί 4) 

(α) Θέλετε να κρεμάσετε μια ατσάλινη δοκό που έχει μάζα m=1000 kg σε 

δυο σκοινιά με τον τρόπο που δείχνει το διπλανό σχήμα. Το σκοινί ή τα 

σκοινιά που θα χρησιμοποιήσετε για το κρέμασμα της δοκού σε ποιες 

δυνάμεις πρέπει να αντέχουν για να μη σπάσουν; Οι γωνίες που 

σχηματίζουν τα σκοινιά με την κατακόρυφο είναι 20
0
 και 30

0
, 

αντίστοιχα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=9,80 m/s
2.
. 

(β) Η μέγιστη δύναμη με την οποία ένα κινητήρας ωθεί σε κίνηση ένα sport αυτοκίνητο πάνω σε οριζόντιο 

δρόμο είναι F=3000 N. Διατηρώντας τη δύναμη αυτή σταθερή, να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα 

υmax την οποία θα μπορούσε να αποκτήσει το αυτοκίνητο αυτό όταν είναι γνωστά: η μάζα του 

αυτοκινήτου m=950 kg, ο συντελεστής τριβής κύλισης μr=0,02 μεταξύ τροχών αυτοκινήτου και 

οδοστρώματος, ο συντελεστής οπισθέλκουσας δύναμη (αεροδυναμικός συντελεστής) του αυτοκινήτου 

CD=0,25 και η ενεργός διατομή του αυτοκινήτου Α=1,50 m
2
. Δίνονται επίσης, η πυκνότητα του αέρα 

ρs=1,23 kg/m
2
, η επιτάχυνση της βαρύτητα g=9,80 m

-2
, ο τύπος της οπισθέλκουσας δύναμης: 𝐷 =

1

2
𝐶𝐷𝐴𝜌𝜐2 και ο τύπος της τριβής κύλισης: 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑚𝑔. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 (βαθμοί 3) 

Μια ορθογώνια πλάκα έχει μήκος α=2,50 m , πλάτος β=1,50 m και πάχος τέτοιο ώστε η επιφανειακή 

πυκνότητα μάζας να είναι σ=62,5 kg/m
2
. Στην πλάκα αυτή υπάρχει κυκλική οπή της οποίας η διάμετρος 

είναι d=1,00 m και της οποία το κέντρο βρίσκεται πάνω σε μια διαγώνιο και σε απόσταση L=1,00 m από το 

μέσο της διαγωνίου. Να επιλέξεται το σύστημα συντεταγμένων που σας βολεύει καλύτερα και να 

υπολογίσετε τις συνιστώσες (xcm, ycm) του κέντρου μάζας της συγκεκριμένης κατασκευής. Οι συνιστώσες 

της θέσης του κέντρο μάζας δίνονται από τις σχέσεις: 𝑥𝑐𝑚 =
1

𝑚𝜊𝜆
∑ 𝑚𝑖𝑥𝑖    𝜅𝛼𝜄    𝑦𝑐𝑚 =

1

𝑚𝜊𝜆
∑ 𝑚𝑖𝑦𝑖 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 (βαθμοί ) 

Η μέτρηση της ταχύτητας ροής ενός ρευστού μέσα σε ένα σωλήνα γίνεται με 

τη συσκευή Prandtl (βλέπε Σχήμα). Η συσκευή αυτή αποτελείται από δυο 

πολύ λεπτούς σωλήνες, από τους οποίους, το άνοιγμα του ενός είναι κάθετο 

στη ροή του ρευστού, ενώ το άνοιγμα το άλλου σωλήνα είναι παράλληλο με 

τη ροή του ρευστού. Στην περιοχή όπου τοποθετείται η συσκευή Prantdl, ο 

πρώτο σωλήνα μπορεί να μετρήσει την ολική πίεση  ptotal  του ρευστού,  ενώ 

ο δεύτερο  σωλήνας  μπορεί  να  μετρήσει  την  αντίστοιχη  στατική  πίεση 

 pstatic. Και οι δυο σωλήνες μαζί μετρούν τη δυναμική πίεση του ρευστού Δp=pdynamic=ptotal – pstatic. Να 

προσδιορίσετε τη σχέση με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα υ0 του ρευστού μέσα στο 

σωλήνα συναρτήσει της διαφοράς πίεσης Δp, της πυκνότητας ρ του υγρού, της διαμέτρου D του σωλήνα και 

της διαμέτρου d της συσκευής Prandtl. 

Δίνονται: Νόμος συνεχείας: Παροχή  𝑄 = 𝐴𝜐 = σταθερό,    Νόμος Bernoulli: 𝑝 +
1

2
𝜌𝜐2 + 𝜌𝑔𝑦 = σταθερό 

όπου Α είναι το εμβαδό της διατομής του σωλήνα και υ είναι η ταχύτητα του ρευστού. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα αποτελέσματα να γραφούν με τρία σημαντικά ψηφία και να αξιολογηθούν ως προς 

την αποδοχή τους. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 


