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Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

1ο ∆ιαγώνισµα

Μηχανική Στερεού Σώµατος

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Η ϱοπή αδράνειας ενός στερεού σώµατος, ως προς κάποιο άξονα περιστροφής δεν εξαρτάται

από:

(α) τη µάζα του σώµατος.

(ϐ) το σχήµα του σώµατος.

(γ) τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του σώµατος.

(δ) τη ϑέση του άξονα περιστροφής του σώµατος.

1.2. Μια σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου υπό την επίδραση

µόνο του ϐάρους της και της δύναµης που δέχεται από το επίπεδο. Αρχικά η σφαίρα ανεβαίνει και

στη συνέχεια κατεβαίνει.

(α) Η ϕορά του διανύσµατος της στατικής τριβής παραµένει σταθερή.

(ϐ) Η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας µεταβάλλεται µε σταθερό ϱυθµό.

(γ) ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής της ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας

της µεταβάλλεται.

(δ) ΄Οταν η σφαίρα ανεβαίνει, το διάνυσµα της γωνιακής επιτάχυνσης έχει αντίθετη ϕορά από την

ϕορά όταν κατεβαινει.

1.3. ∆ύο στερεά σώµατα εκτελούν στροφική κίνηση µε ίδια στροφορµή. Το σώµα µε την µεγαλύτερη

ϱοπή αδράνειας :

(α) έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια και µικρότερη γωνιακή ταχύτητα.

(ϐ) έχει µικρότερη κινητική ενέργεια και µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα.

(γ) έχει µικρότερη κινητική ενέργεια και µικρότερη γωνιακή ταχύτητα.

(δ) έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια και µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα.

1.4. Οριζόντιος δίσκος µπορει να στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατακόρυφο άξονα που

διέρχεται από το κέντρο του. Ασκούµε στην περιφέρεια του δίσκου οριζόντια δύναµη σταθερού µέτρου

που είναι συνεχώς εφαπτόµενη σε αυτόν. Ποιό από τα παρακάτω διαγράµµατα παριστάνει το ϱυθµό

µεταβολής της στροφορµής του δίσκου σε συνάρτηση µε τον χρόνο·

http : //perifysikhs.wordpress.com 1 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Π
ερ
ι-
Φ
υ
σ
ικ
ή
ς

Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

Φυσικής  ζητήματα                                                      1                                                                             fisikis zitimata 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗ  ΜΗΦΑΝΙΚΗ  ΣΤΔΡΔΟΥ 

 

ΘΔΜΑ Α  

 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1-Α4 θαη δίπια ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  
 

Α1.  Έλα ζηεξεό εθηειεί κεηαθνξηθή θίλεζε όηαλ: 

α. ε ηξνρηά θάζε ζεκείνπ είλαη επζεία γξακκή. 

β. όια ηα ζεκεία ηνπ έρνπλ ηαρύηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. 

γ. όια ηα ζεκεία ηνπ έρνπλ θάζε ζηηγκή ηελ ίδηα κεηαμύ ηνπο ηαρύηεηα θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 

παξακέλεη ζηαζεξόο. 

δ. κόλν ην θέληξν κάδαο ηνπ δηαγξάθεη επζύγξακκε ηξνρηά. 

 

 

Α2.  Ο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από θάζεην άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν ηνπ 

εθηειώληαο επηηαρπλόκελε ζηξνθηθή θίλεζε. Γπν ζεκεία Α θαη Β 

απέρνπλ από ην θέληξν ηνπ δίζθνπ απνζηάζεηο RA θαη RΒ 

αληίζηνηρα, κε RB = 2RA. Σπλεπώο, 

α. ν ιόγνο ηωλ γξακκηθώλ ηαρπηήηωλ είλαη πΑ / πΒ = 2 

β. ν ιόγνο ηωλ θεληξνκόιωλ επηηαρύλζεωλ είλαη  αθΑ / αθΒ = 2 

γ. ν ιόγνο ηωλ γωληαθώλ επηηαρύλζεωλ είλαη αγωλΑ / αγωλΒ = 1 

δ. ν ιόγνο ηωλ γωληαθώλ ηαρπηήηωλ είλαη ωΑ / ωΒ = 1/2  

 

 

Α3.  Οξηδόληηνο δίζθνο κπνξεί λα ζηξέθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν, γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ 

πεξλά από ην θέληξν ηνπ. Αζθνύκε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ  νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ 

πνπ είλαη ζπλερώο εθαπηόκελε ζε απηόλ.  

Πνην από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ δίζθνπ 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν;  

 

 
 

 

 

ΔL/Δt 

t 

  ΔL/Δt  ΔL/Δt ΔL/Δt 

   t  t t    (α) (β) (γ) (δ) 

  Α   Β 

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

µονάδες)

(α) Η ϱοπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στην µεταφορική κίνηση.

(ϐ) ΄Οταν ένας αστέρας συρρικνώνεται λόγω ϐαρύτητας, η γωνιακή ταχύτητά του λόγω ιδιοπερι-

στροφής αυξάνεται

(γ) ΄Οταν ο ϕορέας της δύναµης, η οποία ασκείται σε ένα ελεύθερο στερεό σώµα δεν διέρχεται από

το κέντρο µάζας του, τότε το σώµα εκτελεί µόνο µεταφορική κίνηση.

(δ) ΄Οταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε ένα στερεό σώµα είναι µηδέν, τότε το σώµα έχει

πάντοτε µηδενική γωνιακή επιτάχυνση.

(ε) Στη µεταφορική κίνηση ενός σώµατος κάθε χρονική στιγµή όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια

ταχύτητα.

Θέµα 2ο

2.1. Τροχαλία µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα που περνά

από το κέντρο µάζας της. Γύρω από την τροχαλία είναι τυλιγµένο αβαρές και µη εκτατό νήµα.

Φυσική Γ′ Θετικής και Τεχν/κής Κατ/σης                                                       Θέματα εξετάσεων 

 15 

 

 

 
Η ροπή αδράνειας της μάζας m

1 
ως προς τον άξονα z΄z είναι  

α. μεγαλύτερη από                                            

β. μικρότερη από                                        

γ. ίση με τη ροπή αδράνειας της μάζας m
2 

ως προς τον ίδιο άξονα.  

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Ομογ. 2009 

27. Τροχός αρχικά ακίνητος, αρχίζει (t=0) και περιστρέφεται υπό την επίδραση σταθερής ροπής, γύρω 

από σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του.  

Η κινητική ενέργεια K του τροχού ως συνάρτηση του χρόνου απεικονίζεται στο σχήμα: 

 

 
 

 

 

 

 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                    Επαν. Εσπερ. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
α.  α

γων,1
= α

γων,2
.                                    β.  α

γων,1 
> α

γων,2
.                                   γ.  α

γων,1 
< α

γων,2
.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                 Επαν. Ημερ. 2011 

 

28.  Τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 

ακλόνητο οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της. 

Γύρω από την τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό 

νήμα. Όταν στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκούμε 

κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα κάτω μέτρου F, η 

τροχαλία αποκτά γωνιακή επιτάχυνση μέτρου α
γων,1 

ενώ, όταν 

κρεμάμε στο ελεύθερο άκρο του νήματος σώμα βάρους w = F 

η τροχαλία αποκτά γωνιακή επιτάχυνση α
γων,2

. Ισχύει:  

΄Οταν στο ελεύθερο άκρο του νήµατος ασκούµε κατακόρυφη

δύναµη µε ϕορά προς τα κάτω µέτρου F , η τροχαλία αποκ-

τά γωνιακή επιτάχυνση µέτρου αγων,1 ενώ, όταν κρεµάµε στο

ελεύθερο άκρο του νήµατος σώµα ϐάρους W = F η τροχαλία

αποκτά γωνιακή επιτάχυνση αγων,2. Ισχύει :

(α) αγων,1 = αγων,2

(ϐ) αγων,1 > αγων,2

(γ) αγων,1 < αγων,2

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την

επιλογή σας.

(4+5 = 9 µονάδες)

2.2. ∆υο συµπαγείς οµογενείς σιδερένιες σφαίρες µε µάζες M1, M2 και ακτίνες R1, R2, αφήνονται

σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης ϕ, οπότε κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν.

Αν δίνεται ότι M1 = 8M2 και ότι Icmσφ = 2
5MσφR

2
σφ, τότε για τις γωνιακές επιταχύνσεις που ϑα

αποκτήσουν ϑα ισχύει :

(α) αγων,2 = 4αγων,1
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Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

(ϐ) αγων,2 = αγων,1

(γ) αγων,2 = 2αγων,1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

∆ίνεται ο όγκος της σφαίρας : V = 4
3πR

3

(3+4=7 µονάδες)

2.3. Χορεύτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ στρέφεται χωρίς τριβές µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα

έχοντας τα χέρια της ανοιχτά. ΄Οταν συµπτύσσει τα χέρια της µεταβάλλει την γωνιακή της ταχύτητα

κατα 60 % . Ο λόγος της αρχικής προς την τελική κινητική της ενέργεια είναι :

(α)
K1

K2
= 5

8

(ϐ)
K1

K2
= 5

3

(γ)
K1

K2
= 3

5

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή

σας.

(3+4 = 7 µονάδες)

Θέµα 3ο

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 
 

∆ρ Σωκράτης Τουµπεκτσής 
Σχ. Σύµβουλος Φυσικών 

Γ΄ΤΑΞΗ 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
Οµογενής  ράβδος  ΑΓ  µε  µήκος  L=1,5m 
και  µάζα  m=2kg ισορροπεί ,  όπως  
φαίνεται  στο  σχήµα .  Το  άκρο  Α  της  
ράβδου  συνδέεται  µε  άρθρωση  σε  
κατακόρυφο  τοίχο .  Το  άλλο  άκρο  Γ  της  
ράβδου  συνδέεται  µε  τον  τοίχο  µε  
οριζόντιο  σχοινί  που  σχηµατίζε ι  γωνία  
θ=53° µε  τη  ράβδο .  
α .  Να  σχεδιαστούν  όλες  οι  δυνάµεις  
που  δρουν  στο  σώµα  

(Μονάδες  3)  
β .  Να  υπολογίσετε  το  µέτρο  της  δύναµης  που  δέχεται  η  
ράβδος  από  το  σχοινί .  

(Μονάδες  7)  
γ .  Κάποια  στιγµή  το  σχοινί  κόβεται .  Να  υπολογίσετε :  

1)  το  µέτρο  της  γωνιακής  επιτάχυνσης  της  ράβδου  
τη  στιγµή  που  κόβεται  το  σχοινί .  

(Μονάδες  8)  
2) το  µέτρο  της  γωνιακής  ταχύτητας  περιστροφής  

της  ράβδου  τη  στιγµή  που  γίνεται  οριζόντια .  
(Μονάδες  7)  

Η  ροπή  αδράνειας  της  ράβδου  ως  προς  άξονα  που  διέρχεται  
από  το  µέσον  της  και  είναι  κάθετος  στη  ράβδο  είνα ι  

21

12cmI ML= και  η  επιτάχυνση  της  βαρύτητας  10m/s2.  

∆ίνεται  ηµ53°=4/5,  συν53°=3/5.  
 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

Οµογενής ϱάβδος ΑΓ µάζας M = 2kg και µήκους L =
1, 5m, ισορροπέι, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Το άκρο Α της

ϱάβδου συνδέεται µε άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο

άκρο Γ της ϱάβδου στηρίζεται µέσω αβαρούς νήµατος που είναι

δεµένο στον τοίχο, σχηµατίζοντας γωνία θ µε την ϱάβδο.

Α. Να σχεδιαστούν όλες οι δυνάµεις που δρουν στην ϱάβδο

Β. Να υπολογιστεί η τάση του νήµατος και η δύναµη που

δέχετε η ϱάβδος από την άρθρωση.

Γ. Κάποια στιγµή το σχοινί κόβεται και η ϱάβδος αρχίζει την

πτώση της. Να υπολογίστεί :

(α) το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ϱάβδου την

στιγµή που κόβεται το νήµα.

(ϐ) το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας της ϱάβδου την

στιγµή που γίνεται οριζόντια.

(γ) το ϱυθµό µεταβολής της στροφορµής της ϱάβδου την

ίδια χρονική στιγµή.

Η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της είναι Icm =
1
12ML2

και η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι ίση µε g = 10m/s2.
∆ίνεται ότι ηµθ = 4

5 και συνθ = 3
5

(2+5+7+7+4 = 25 µονάδες)
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Θέµα 4ο

Οµογενής κύλινδρος µάζας M1 = 8kg και ακτίνας R1 = 0, 2m, τροχαλία µάζας M2 = 3kg και

ακτίνας R2 = 0, 1m και ένα σώµα Σ, µάζας m = 3kg συνδέονται µε αβαρές και µη εκτατό νήµα,

όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Ο κύλινδρος ϐρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και έχει τυλιγµένο γύρω του πολλές ϕορές το

νήµα. Το νήµα που παραµένει συνεχώς οριζόντιο, αφού περάσει από την περιφέρεια της τροχαλίας,

στερεώνεται στο σώµα Σ. ΄Ενα δεύτερο οριζόντιο αβαρές και µη εκτατό νήµα ΝΚ συνδέει το κέντρο Κ

του κυλίνδρου µε το σηµείο Ν του τοίχου, έτσι ώστε το σύστηµα να ισορροπει.

Α. Να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης του νήµατος ΝΚ

Β. Την χρονική στιγµή t = 0 κόβουµε το νήµα ΝΚ, οπότε το σώµα Σ κατέρχεται µε επιτάχυνση

α = 4m/s, ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο και η τροχαλία

περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο της.

Το νήµα δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια της τροχαλίας και του κυλίνδρου.

Να υπολογίσετε :

(α) το µέτρο της τριβής που δέχεται ο κύλινδρος από το οριζόντιο δάπεδο.

(ϐ) την γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας, την χρονική στιγµή t1 που το σώµα έχει κατέλθει

κατά 8m.

(γ) το έργο των δυνάµεων που ασκούνται στην τροχαλία για το χρονικό διάστηµα t = 0 έως

t1.

(δ) το µέτρο της στροφορµής του κυλίνδρου, ως προς τον άξονα του, την χρονική στιγµή κατά

την οποία η στροφορµή της τροχαλίας έχει µέτρο ίσο µε 1, 5kgm
2

s .

∆ίνοντε η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, η ϱοπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς

άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του I1 = 1
2M1R

2
1 και η ϱοπή αδράνειας της τροχαλίας, ως

προς τον άξονα περιστροφής της I2 = 1
2M2R

2
2.

(4+6+4+4+6 = 25 µονάδες)

Οδηγίες

http://perifysikhs.wordpress.com 

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας...

Καλή Επιτυχία !
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