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Σχ. έτος 2016-2017 Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού

Διαγώνισμα Μηχανική Στερεού
Σώματος

Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 × 5 =

20 μονάδες )

1.1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός ομογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από στα-
θερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του
είναι ανάλογη :

(α) με τη ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής

(β) με τη μάζα του δίσκου

(γ) με την ακτίνα του δίσκου

(δ) με τη ροπή που ασκείται στο δίσκο

1.2. Αρχικά ακίνητο στερεό σώμα μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο
άξονα. Κάποια χρονική στιγμή το σώμα δέχεται την επίδραση ζεύγους δυνάμεων και
αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Εάν το μέτρο κάθε δύναμης που απαρτίζει
το ζεύγος υποδιπλασιαστεί, τότε η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού:

(α) θα υποδιπλασιαστεί

(β) θα διπλασιαστεί

(γ) θα υποτετραπλασιαστεί

(δ) Δεν θα μεταβληθεί

1.3 Ποδηλάτης κινείται σε οριζόντιο δρόμο, στη διεύθυνση Βορρά - Νότου, προς
το Νότο. Το διάνυσμα της στροφορμής κάθε τροχού του ποδηλάτου κατευθύνεται:

(α) Προς τον Βορρά

(β) Προς το Νότο

(γ) Προς τη Δύση

(δ) Προς την Ανατολή
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1.4. Στη στροφική κίνηση το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών των δυ-
νάμεων που ασκούνται σε ένα στερεό σώμα είναι:

(α) Ίσο με τη μεταβολή της στροφορμής του σώματος

(β) Ίσο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος

(γ) Ίσο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος, αρκεί οι δυνάμεις
που ασκούνται στο στερεό να είναι συντηρητικές.

(δ) Πάντοτε θετικό

1.5 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση.
(5 × 1 = 5 μονάδες)

(α) Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επι-
πέδου τους

(β) ’Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν πολλές στροφές στον αέρα, συμπτύσ-
σουν τα χέρια και τα πόδια τους

(γ) Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος εξαρτάται από τη γωνιακή επιτά-
χυνση του

(δ) Το κέντρο μάζας ομογενών και συμμετρικών σωμάτων συμπίπτει με το κέντρο
συμμετρίας τους

(ε) Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση, όλα τα σημεία του έχουν την ίδια
ταχύτητα

Θέμα 2ο
2.1 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια οριζόντια ομογενής και αβαρής ράβδος μήκους
L, η οποία ισορροπεί με τη βοήθεια δύο δυνάμεων F⃗1 και F⃗2 που ασκούνται στα
άκρα της κάθετα σε αυτή. Η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω
από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα, οοποίος διέρχεται από σημείο της K που απέχει
απόσταση x1 από το ένα άκρο και x2 = 2x1 από το άλλο άκρο.
α) Τα μέτρα των δύο δυνάμεων ικανοποιούν τη σχέση:
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(α) F1 = 4F2

(β) F1 = 2F2

(γ) F1 = 2, 5F2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.(1+3=4
μονάδες)

β) Αν το σημείο εφαρμογής της δύναμης F⃗1 μετακινηθεί κατά 2x1 από την αρχική
του θέση, χωρίς να αλλάξει η κατεύθυνση της δύναμης, τότε η συνισταμένη ροπή
που δέχεται η ράβδος ως προς τον άξονα περιστροφής της ισούται με:

(α) −2F1L

(β) −2

3
F1L

(γ) −1

3
F1L

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(1+4=5
μονάδες)

2.2. Η ράβδος του διπλανού σχήματος είναι ομογενής, έχει βάρος w και μήκος L
και ισορροπεί ακίνητη με το πάνω άκρο της να ακουμπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο,
ενώ το κάτω μέρος της σε τραχύ δάπεδο. Η οξεία γωνία που σχηματίζει η ράβδος
με το δάπεδο έχει μέτρο 5w

4
.
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α) Το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον κατακόρυφο τοίχο
ισούται με:

(α) 3w

4

(β) 4w

5

(γ) 5w

6

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (1+3 = 4
μονάδες) β) Για την οξεία γωνία ισχύει :

(α) εφφ =
1

2

(β) εφφ = 1

(γ) εφφ =
2

3

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (1+3
= 4 μονάδες)

2.3. Μια ομογενής σφαίρα μάζας M και ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει
σε οριζόντιο δάπεδο υπό την επίδραση ορζόντιας σταθερής δύναμης F⃗ , η οποία
ασκείται στο κέντρο μάζας της. Η σφαίρα κινείται προς τα δεξιά και η ροπή αδρά-
νειας της ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο μάζας της
υπολογίζεται από τον τύπο:I = λMR2 . Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η φορά της
στατικής τριβής π[ου δέχεται η σφαίρα.

α) Η δύναμη F⃗ έχει:

(α) ίδια φορά με την T⃗στ

(β) αντίθετη φορά από την T⃗στ
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(γ) είναι κάθετη στην T⃗στ

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1+3
= 4 μονάδες)

β) Το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται η σφαίρα ικανοποιεί τη σχέση:

(α) Tστατ =
λ

λ+ 1
F

(β) Tστατ = (λ+ 1)

(γ) Tστατ =
λ+ 1

λ
F

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1+3 = 4
μονάδες)

Θέμα 3ο
Δύο οριζόντιοι ομογενής δίσκοι (Ι) και (ΙΙ) με μάζες M1 = M2 = 5kg και ακτίνες

R1 = 0, 2m και R2 = 0, 4m αντίστοιχα μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές
γύρω από κοινό, ακλόνητο, κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο τους.
Οι δύο δίσκοι είναι αρχικά ακίνητοι. Τη χρονική στιγμή t = 0 ο κάθε δίσκος αρχίζει να
δέχεται στην περιφέρεια του οριζόντια εφαπτομενική δύναμη που τον εξαναγκάζει
να περιστραφεί γύρω από τον κατακόρυφο άξονα. Οι δύο δυνάμεις που δέχονται οι
δίσκοι έχουν ίσα μέτρα F1 = F2 = 10N και οι ροπές που δημιουργούν ως προς τον
κατακόρυφο άξονα περιστροφής έχουν αντίθετη φορά. Τη χρονική στιγμή t1 = 2sοι
δύο δυνάμεις καταργούνται ταυτόχρονα και ο δίσκος (Ι) περιστρέφεται σύμφωνα
με τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού.
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(α) Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού με τον οποίο μεταβάλλεται η στροφορμή
κάθε δίσκου στη χρονική διάρκεια από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική
στιγμή t1

(β) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια κάθε δίσκου τη χρονική στιγμή t1

Μετά την κατάργηση των δύο δυνάμεων, ο δίσκος (Ι) πέφτει πάνω στο δί-
σκο (ΙΙ) από πολύ μικρό ύψος, οπότε από κάποια στιγμή και μετά οι δύο
δίσκοι κινούνται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα. Να βρείτε πόσο πρέπει να
μετακινήσουμε προς τα κάτω το αριστερό έμβολο.

(γ) Να υπολογίσετε την κοινή γωνιακή ταχύτητα των δύο δίσκων.

(δ) Να βρείτε τη θερμότητα που εκλύθηκε εξαιτίας της τριβής ολίσθησης, η οποία
ασκείται μεταξύ των δύο δίσκων από τη στιγμή που οι δίσκοι ήρθαν σε επαφή
έως τη στιγμή που απέκτησαν κοινή γωνιακή ταχύτητα.
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας κάθε δίσκου ως προς τον κατακόρυφο άξονα
περιστροφής υπολογίζεται από τον τύπο: I =

1

2
mr2, όπου m η μάζα του κάθε

δίσκου.

(6+6+6+7 μονάδες)

Θέμα 4ο
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Στο επόμενο σχήμα φαίνονται δύο ομόκεντροι, ομογενείς και λεπτοί δίσκοι (1)
και (2), που είναι κολλημένοι μεταξύ τους, μια ομογενής τροχαλία και ένα σώμα Σ.
Στο δίσκο (1) είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα, που μέσω της τροχαλίας
καταλήγει στο σώμα Σ. Αρχικά κρατάμε ακίνητο το σύστημα ασκώντας στο κοινό
κέντρο Κ των δύο δίσκων οριζόντια δύναμη F⃗ που βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο
επίπεδο με το νήμα. Κάποια στιγμή καταργούμε τη δύναμη F⃗ , οπότε το σύστημα
των δύο κολλημένων δίσκων κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ενώ το νήμα ξετυλίγεται,
η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές και το σώμα Σ κινείται κατακόρυφα, επίσης
χωρίς τριβές και χωρίς το νήμα να γλιστρά στο αυλάκι της τροχαλίας και του δίσκου
(Ι).

(α) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F⃗

(β) Να βρείτε για την χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει κατέβει κατά h = 0, 8m:

(i) το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας κατά τον άξονα περιστροφής της.

(ii) το μέτρο της στροφορμής του σώματος Σ κατά τον άξονα περιστροφής της
τροχαλίας.

(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής:

(i) της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της.

(ii) του συστήματος των δύο δίσκων ως προς τον άξονα που διέρχεται από το
κοινό κέντρο μάζας τους και είναι κάθετος στο επίπεδο τους.

(iii) του δίσκου (1) ως προς τον άξονα που αναφέρεται στο προηγούμενο ερώτημα.
Δίνονται για το δίσκο (1) : M1 = 1kg και R1 = 0, 2m, για το δίσκο (2): M2 =
4kg και R2 = 0, 3m, για την τροχαλία: M3 = 6, 8kg και r = 0, 2m και για το
σώμα Σ: m = 2kg. Δίνεται επίσης ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με
g = 10m/s2. Η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου μάζας M και ακτίνας R ως
προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο
επίπεδο του υπολογίζεται από τον τύπο: I =

1

2
MR2 και η ροπή αδράνειας της
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τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της υπολογίζεται από τον τύπο:
I =

1

2
M3r

2. Το σώμα Σ θεωρείται υλικό σημείο.

(6+3+3+3+4+3+3 μονάδες)

Οδηγίες

• Το άγχος δεν βοήθησε ποτέ κανένα!

• Γράφουμε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

• Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι σωστή

• Ελέγχουμε τα αποτελέσματα μας.

Καλή Επιτυχία!
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