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Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

∆ιαγώνισµα

Μηχανική Στερεού Σώµατος - Κρούσεις

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

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

1.1. Σώµα µάζας m κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ. Στην πορεια συγκρούεται µετωπικά

µε άλλο σώµα και επιστρέφει κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου 2υ. Το µέτρο της µεταβολής της ορµής

του είναι :

(α) 0

(ϐ) mυ

(γ) 2mυ

(δ) 3mυ

1.2. ΄Ανθρωπος ϐρίσκεται πάνω στην επιφάνεια και κοντά στο κέντρο οριζόντιου δίσκου που περι-

στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω1 γύρω από άξονα κάθετο στο κέντρο του. Αν ο άνθρωπος µετακιν-

ηθεί στην περιφέρεια του δίσκου, τότε η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου ω2 ϑα είναι :

(α) ω2 = ω1

(ϐ) ω2 > ω1

(γ) ω2 < ω1

(δ) ω2 = 0

1.3 Μικρό σώµα µάζας m1 = m έχει κινητική ενέργεια Κ και συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά

µε ακίνητο µικρό σώµα µάζας m2 = 4m. Η απώλεία µηχανικής ενέργειας εξαιτιας της κρούσης

ισούται µε :

(α) 0,2Κ

(ϐ) 0,4Κ

(γ) 0,5Κ

(δ) 0,8Κ
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1.4 Μια σφαίρα µάζας Μ και ακτίναςR κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο µε γωνιακή

ταχύτητα µέτρου ω. Η ϱοπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της

υπολογίζεται από τον τύπο: Icm = 2
5MR2

. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας που

εµφανίζεται µε την µορφή κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής ισούται µε :

(α) 40 %

(ϐ)
400
3 %

(γ)
200
7 %

(δ)
500
3 %

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

µονάδες)

(α) ΄Ενας αθλητής καταδύσεων, καθώς περιστρέφεται στον αέρα, συµπτύσσει τα άκρα του. Με την

τεχνική αυτή αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του.

(ϐ) Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο.

(γ) Στις ανελαστικές κρύσεις δεν διατηρείται η ορµή.

(δ) ΄Οταν µια µικρή σφαίρα προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου, ανακλά-

ται µε ταχύτητα ίδιου µέτρου και αντίθετης ϕοράς από αυτή που είχε πριν την κρούση.

(ε) ΄Οταν δύο µικρές σφαίρες ίδιας µάζας συγκρουστούν κεντρικά και ελαστικά ανταλλάσουν κιν-

ητικές ενέργειες.

Θέµα 2ο

2.1 ∆ύο δακτύλιοι (I) και(II) µε ίσες ακτινες R1 = R2 = R και µε µαζα M1 και M2 αντίστοιχα

εκτοξεύονται από τη ϐάση ενός κεκλιµένου επιπέδου έχοντας στροφορµές ίσου µέτρου, και κυλίονται

χωρίς να ολισθαίνουν ανεβαινοντας σε αυτό. Ο δακτύλιος (I) ϕτάνει σε µέγιστο ύψος h από την ϐάση

του κεκλιµένου επιπέδου, ενώ ο δακτύλιος (II) ϕτάνει σε µέγιστο ύψος 4h.

(α) Το πηλίκο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής κίνησης προς την κινητική ενέργεια

λόγω µεταφορικής κίνησης κάθε δακτυλίου, για όσο χρόνο αυτός κινείται στο κεκλιµένο επίπε-

δο, ισούται µε :

i) 0,4 ii) 0,5 iii) 1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (1+2=3 µονάδες)

(ϐ) Οι µάζες των δυο δακτυλίων ικανοποιούν τη σχέση:

i)M1 = 2M2 ιι)M1 = 4M2 ιιι)M1 = 0, 5M2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(2+3=5 µονάδες)

2.2. Σφαίρα µάζαςm1 προσπίπτει µε ταχύτητα υ1 σε ακίνητη σφαίραm2, µε την οποία συγκρούεται

κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση η σφαίρα µάζας m1 γυρίζει πίσω µε ταχύτητα µέτρου ίσου

µε το 1/5 της αρχικής της τιµής. Για τον λόγο των µαζών ισχύει :

(α)
m2

m1
= 3

2

(ϐ)
m2

m1
= 2

3

(γ)
m2

m1
= 1

3

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 = 9 µονάδες)
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2.3. ΄Ενα σώµα µάζας m1 κινούµενο µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά µε άλλο ακίνητο σώµα

µάζας m2. Μετά την κρούση το σώµα µάζας m1 κινείται µε ταχυτητα υ′1 = − 1
2υ1 και το σώµα µάζας

m2 µε ταχύτητα υ′2 = 1
4υ1. Η σύγκρουση των σωµάτων είναι :

(α) ανελαστική

(ϐ) ελαστική

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (2+5 = 7 µονάδες)

Θέµα 3ο

Η οµογενής ϱάβδος ΑΒ του σχήµατος µάζας M = 2kg και µήκους L = 12
7 m , µπορεί να στρέφεται

γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα κάθετο στη ϱάβδο, που διέρχεται από το σηµείο της Ο. Η απόσταση

ΑΟ είναι ίση µε
L
4 . Η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας

της Μ και είναι κάθετος σ΄ αυτή είναι Icm = 1
12ML2

. Η ϱάβδος διατηρείται στην οριζόντια ϑέση µε

τη ϐοήθεια κατακόρυφου νήµατος που είναι δεµένο στο άκρο Β. Κόβουµε το νήµα. Να ϐρείτε :

(α) την τάση του νήµατος πριν αυτό κοπεί.

(ϐ) τη ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της.

(γ) τη γωνιακή επιτάχυνση της ϱάβδου αµέσως µόλις κοπεί το νήµα.

(δ) τη γωνιακή ταχύτητα της ϱάβδου όταν αυτή διέρχεται από την κατακόρυφη ϑέση.

∆ίνεται η επιτάχυνση ϐαρύτητας g = 10m/s2.

(6+5+7+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

Ο λεπτός οµογενής δίσκος του σχήµατος (α) έχει µάζα M = 9kg , ακτίνα R = 1
30m και µπορεί

να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το

σηµείο Ο της περιφέρειάς του.

Αρχικά ο δίσκος ϐρίσκεται σε τέτοια ϑέση, ώστε η ακτίνα ΟΚ που συνδέει το σηµείο Ο µε το κέντρο

µάζας Κ του δίσκου (που συµπίπτει µε το κέντρο του δίσκου), να είναι οριζόντια. Από αυτή τη ϑέση

αφήνουµε το δίσκο να στραφεί. Η γωνιακή επιτάχυνση µε την οποία ο δίσκος ξεκινά τη στροφική του

κίνηση έχει µέτρο αγων = 200rad/s2.
Να ϐρείτε :

(α) Τη ϱοπή αδράνειας I(O) του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του που διέρχεται από το

σηµείο Ο.

(ϐ) Τυλίγουµε πολλές ϕορές ένα αβαρές, µη εκτατό νήµα γύρω από έναν ίδιο δίσκο και την ελεύ-

ϑερη άκρη του νήµατος τη στερεώνουµε στην οροφή, σχηµατίζοντας ένα γιο-γιο, όπως ϕαίνεται

στο σχήµα (ϐ). Αφήνουµε ελεύθερο το δίσκο και αυτός ξεκινά να κατέρχεται µε το νήµα διαρκώς

κατακόρυφο και χωρίς αυτό να γλιστρά ως προς το δίσκο.
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(ϐ.1) Να ϐρείτε τη ϱοπή αδράνειας Icm του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο

µάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του.

(ϐ.2) Να δείξετε ότι η τάση του νήµατος που ασκείται στο δίσκο δε µεταβάλλει την συνολική

κινητική του ενέργεια.

(ϐ.3) Να ϐρείτε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου όταν έχει ξετυλιχθεί νήµα µε µήκος

ίσο µε την ακτίνα του δίσκου.

(ϐ.4) Να ϐρείτε το ϱυθµό µεταβολής της στροφικής κινητικής ενέργειας του δίσκου όταν έχει

ξετυλιχθεί νήµα µε µήκος ίσο µε την ακτίνα του δίσκου.

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2: . Επίσης δεν ϑεωρείται γνωστός ο τύπος της

ϱοπής αδράνειας οµογενή δίσκου για άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του.

(4+4+6+6+5 µονάδες)

Οδηγίες

http://perifysikhs.wordpress.com 

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας...

Καλή Επιτυχία !
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