Σχολική Χρονιά 2012-2013

Φυσική Γ Λυκείου

7ο ∆ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ
Ηµεροµηνία : 24 Μάρτη 2013

∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:
%

κή
ς

Βαθµολογία

Θέµα Α

Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

Η λεπτή οµογενής ϱάβδος του σχήµατος έχει ϱοπή αδράνειας I1 , I2 , I3 ,
I4 ως προς τους παράλληλους άξονες 1 , 2 ,3 , 4 αντίστοιχα, όπως ϕαίνεται
στο σχήµα. Η µικρότερη ϱοπή αδράνειας είναι η :

Φ

υσ
ι

Α.1.

ι-

(α) I1

(γ) I3

Π

(δ) I4

ερ

(ϐ) I2

Στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, µε γωνιακή ταχύτητα ω . Αν διπλασιαστεί η γωνιακή του ταχύτητα, τότε η κινητική του
ενέργεια :
Α.2.

(α) µένει η ίδια.
(ϐ) διπλασιάζεται.
(γ) τετραπλασιάζεται.
(δ) οκταπλασιάζεται.
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Σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ενεργεί µια
σταθερή ϱοπή. Τότε το µέγεθος που αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό είναι :
Α.3.

(α) η ϱοπή αδράνειας του στερεού.
(ϐ) η κινητική ενέργεια του στερεού.
(γ) η στροφορµή του στερεού.

κή
ς

(δ) η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού.
∆ύο στερεά σώµατα εκτελούν στροφική κίνηση µε ίδια στροφορµή. Το
σώµα µε την µεγαλύτερη ϱοπή αδράνειας :
Α.4

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

υσ
ι

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

Φ

(δ) έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια και µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα.
Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. (5 × 1 = 5 µονάδες)

ι-

Α.5

ερ

(α) Η ϱοπή αδράνειας ενός σώµατος σταθερής µάζας έχει πάντα την ίδια
τιµή.
(ϐ) Το κέντρο µάζας ενός σώµατος µπορεί να ϐρίσκεται και έξω από το
σώµα.

Π

(γ) ΄Οταν ένας αστέρας συρρικνώνεται λόγω ϐαρύτητας, η περίοδος του
λόγω ιδιοπεριστροφής αυξάνεται.

(δ) Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο.
(ε) ΄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.

Θέµα Β
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∆οκός (ΑΓ) ϐάρους W και µήκους L µόλις που ισορροπεί µε το πάνω
άκρο της να ακουµπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο και σε τραχύ δάπεδο.
Η οξεία γωνία που σχηµατίζει µε το δάπεδο ισούται µε φ.
Β.1.

Α. Ο λόγος της κάθετης δύναµης που δέχεται
η δοκός από τον δάπεδο προς την κάθετη
δύναµη που δέχεται από τον τοίχο ισούται
µε :

κή
ς

A

συνφ
2
ηµφ
(ϐ)
2
(γ) 2φφ

(α)

Γ

υσ
ι

φ

Β. Ο συντελεστής στατικής τριβής µs ανάµεσα
στο δάπεδο και την δοκό ισούται µε :

συνφ
2

(ϐ)

ηµφ
2

(γ)

Φ

(α)

1
2φφ

ι-

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [1+4+1+3 = 9 µονάδες]

Π

ερ

Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης θ και ύψους h,
αφήνονται δυο οµογενείς σιδερένιες σφαίρες ίδιας πυκνότητας. Η σφαίρα (1)
έχει ακτίνα R και η σφαίρα (2) ακτίνα 2R και κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν
κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου. Στην ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου
έχουν αποκτήσει στροφορµή Σ1 και Σ2 αντίστοιχα που ικανοποιούν την
σχέση :

Β.2.

(α) L2 = 8L1
(ϐ) L2 = 16L1
(γ) L2 = L1
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Σας δίνεται η ϱοπή αδράνειας µιας οµογενούς σφαίρας µάζας Μ και
ακτίνας R : Icm =

2
4
M R2 και ο όγκος µιας σφαίρας ακτίνας R: V = πR3
5
3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.[2+6=8 µονάδες]
Οµογενής ∆ίσκος µάζας Μ και ακτίνας R που στο άκρο του στέκεται ακίνητος ένας άνθρωπος µάζας m περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Ξαφνικά ο άνθρωπος µετακινείται προς το κέντρο του δίσκου, σταµατώντας σε
απόσταση r =

κή
ς

Β.3.

R
από το άξονα περιστροφής.
2

υσ
ι

Αν Κ είναι η κινητική ενέργεια του συστήµατος δίσκου - ανθρώπου πριν
την µετακίνηση του ανθρώπου και Κ΄ η κινητική ενέργεια του συστήµατος
δίσκου - ανθρώπου µετά την µετακίνηση τότε :
(α) K > K 0
(ϐ) K = K 0
(γ)K < K 0
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιοΦυσική
Γ′ Θετικής
και
Τεχν/κής Κατ/σης
Θέματα εξετάσεων
λογήσετε
την
απάντησή
σας.[2+6=8 µονάδες]
2

Θέµα Γ

Ημερ. 2011

ι-

κέντρο της Ι=MR2/2.

Φ

Δίνεται: g=10 m/s , ημ30°=1/2, ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το

τροχαλία
του σχήµατος
είναι με
οµογενής
µεκαι
µάζα
mR=0,5m.
= 4kgΤακαι
ακτίνα
24. ΗΗτροχαλία
του σχήματος
είναι ομογενής
μάζα m=4 kg
ακτίνα
σώματα
Σ και
2

ερ

1
R = 0, 5m. Τα σώµατα Σ και Σ2 έχουν µάζες m1 = 2kg και m2 = 1kg
Σ έχουν μάζες m =2 kg και m =1 kg1 αντίστοιχα
και βρίσκονται αρχικά ακίνητα στο ίδιο ύψος.
2
αντίστοιχα 1και ϐρίσκονται
αρχικά ακίνητα στο ίδιο ύψος. Κάποια στιγµή
0
(t0 = 0) αφήνονται
ελεύθερα. Να ϐρείτε :

Π

Κάποια στιγμή (t =0) αφήνονται ελεύθερα.

Να βρείτε:
α. Το μέτρο της επιτάχυνσης που θα αποκτήσουν τα σώματα Σ και Σ .
http://www.perifysikhs.com

4

1

2

Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

β. Τα μέτρα των τάσεων των νημάτων.
γ. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγμή t=2 s.
δ. Την κινητική ενέργεια του συστήματος, τη στιγμή που το κάθε σώμα έχει μετατοπιστεί κατά
h=3 m.
Δίνεται: g=10m/s2. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της
1
2
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(α) Το µέτρο της επιτάχυνσης που ϑα αποκτήσουν τα σώµατα Σ1 και Σ2 .
(ϐ) Τα µέτρα των τάσεων των νηµάτων.
(γ) Το µέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγµή t = 2s.
(δ) Την κινητική ενέργεια του συστήµατος, τη στιγµή που το κάθε σώµα
έχει µετατοπιστεί κατά h = 3m.
∆ίνονται : g = 10m/s2 . Η ϱοπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα
ίνουν στην τροχαλία.

1
mR2 . Τα νήµατα δεν ολισθα2

κή
ς

που διέρχεται από το κέντρο της είναι I =

[6+6+6+7 µονάδες]

υσ
ι

Θέµα ∆

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ»

ερ

ι-

Φ

Η ϱάβδος3oτου
σχήµατος
έχει
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
– ΜΑΡΤΙΟΣ
2013: µήκος
ΘΕΜΑΤΑ L = 2m, µάζα M = 1, 5kg και
είναι εξαρτηµένη από σταθερό οριζόντιο άξονα (Κ) που ϐρίσκεται στο άκρο
Δ
της, γύρω από τον οποίο µπορεί να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο,
χωρίς τριβές.
βδος του σχήματος έχει μήκος L=2m, μάζα M=1,5kg και
Η ϱάβδος ισορροπεί κατακόρυφα ενώ στην ίδια
εξαρτημένη από σταθερό οριζόντιο άξονα (Κ)
που
κατακόρυφο
ισορροπεί
δεµένη
σε
νήµα
σηµειαεται στο άκρο της, γύρω από τον οποίο μπορεί να
κήκατακόρυφο
µάζα m = επίπεδο,
2kg σε απόσταση
L/2 πάνω ατρέφεται στο
χωρίς τριβές.
πό τον άξονα (Κ). Το άλλο άκρο του νήµατος
βδος ισορροπεί
κατακόρυφα ενώ στην ίδια κατακόρυφο
ϐρίσκεται ακλόνητα δεµένο σε οροφή. Τη χρονιοπεί δεμένη σε νήμα σημειακή μάζα m=2kg σε απόσταση
κή στιγµή t = 0 αρχίζει να ασκείται στο ελεύθερο
πάνω από τον άξονα0 (Κ). Το άλλο άκρο του νήματος
άκρο της ϱάβδου, µια δύναµη F σταθερού µέτρου

Π

εται ακλόνητα δεμένο
102 σε οροφή.
F =
N , η οποία για όσο χρονικό διάστηµα
ονική στιγμή t0=0παρχίζει να ασκείται στο ελεύθερο άκρο
συνεχώς κάθετη
στηF=102/π
ϱάβδο. Ν , η
άβδου, μια ασκείται
δύναμη είναι
F σταθερού
μέτρου
΄Οταν
η ϱάβδοςασκείται
σχηµατίζει
για συνεχώς
πρώτη ϕορά
γωγια όσο χρονικό
διάστημα
είναι
κάθετη
o
νία 30 µε την κατακόρυφο, η δύναµη F καταργεάβδο.
ίται. Στη συνέχεια η ϱάβδος συνεχίζει να στρέφε-

η ράβδος σχηματίζει για πρώτη φορά γωνία 30° με την
ται και µόλις συγκρουσθεί µε τη σηµειακή µάζα
όρυφο, η δύναμη F καταργείται. Στη συνέχεια η ράβδος
m, το νήµα
και η σηµειακή
m προίζει να στρέφεται
και κόβεται
μόλις συγκρουσθεί
με µάζα
τη σημειακή
πάνω
στη ϱάβδο.
m, το νήμα σκολλάται
κόβεται και
η σημειακή
μάζα m προσκολλάται
Να
υπολογίσετε
:
στη ράβδο.

ολογίσετε:

. (K)
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μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου τη χρονική στιγμή t0=0.
Μονάδες 6
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(α) το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ϱάβδου τη χρονική στιγµή t0 =
0.
(ϐ) το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας της ϱάβδου ελάχιστα πριν συγκρουσθεί µε την µάζα m.
(γ) το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας που αποκτά η ϱάβδος αµέσως µετά
την κρούση.

κή
ς

(δ) το µέτρο της συνολικής επιτάχυνσης της µάζας m τη χρονική στιγµή
που το σύστηµα µάζα - ϱάβδος διέρχεται από την οριζόντια ϑέση.
∆ίνονται : Η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς άξονα που διέρχεται
από το κέντρο µάζας της και είναι παράλληλος στον άξονα περιστροφής της,

√
1
M L2 . Επίσης δίνονται g = 10m/s2 και 6701 ' 82
12

*πηγή : Study4exams.gr

Οδηγίες :

υσ
ι

ισούται µε Icm =

[6+6+6+7 µονάδες]

Φ

 Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

ι-

 Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.
 Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

Π

ερ

 Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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