
Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς
∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Μηχανική Στερεού - Μέρος Ι

Σύνολο Σελίδων: εννέα (9) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 1 Μάρτη 2020

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο σταθερό άξονα που
διέρχεται από το κέντρο µάζας του και είναι κάθετος σε αυτόν. Η στροφορµή
L του δίσκου µεταβάλλεται µε το χρόνο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Η συνισταµένη των ϱοπών των δυνάµεων που ασκούνται στο δίσκο:

(α) είναι σταθερή και ίση µε το µηδέν

1



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2019-2020 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

(ϐ) είναι µηδέν τη χρονική στιγµή t1

(γ) αυξάνεται µε το χρόνο

(δ) είναι σταθερή και διάφορη του µηδενός.

Α.2. ΄Οταν ένα στερεό σώµα εκτελεί µόνο µεταφορική κίνηση, τότε :

(α) το σώµα αλλάζει προσανατολισµό.

(ϐ) η τροχιά του σώµατος είναι πάντα ευθύγραµµη.

(γ) υπάρχουν σηµεία του στερεού που παραµένουν ακίνητα.

(δ) όλα τα σηµεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα.

Α.3. Το κέντρο µάζας ενός στερεού σώµατος :

(α) είναι πάντα σηµείο του σώµατος.

(ϐ) απλοποιεί τη µελέτη της κίνησης του στερεού σώµατος.

(γ) συµπίπτει πάντα µε το κέντρο συµµετρίας του σώµατος.

(δ) συµπίπτει πάντα µε το κέντρο ϐάρος του σώµατος.

Α.4. ΄Ενας αποµονωµένος οµογενής αστέρας σφαιρικού σχήµατος ακτίνας
R στρέφεται γύρω από τον εαυτό του µε περίοδο To . Ο αστέρας συρρικνώνε-
ται λόγω ϐαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήµα και την αρχική του
µάζα. Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσης του η νέα περίοδος ιδιοπεριστρο-
ϕής του ϑα είναι :

(α) µικρότερη από την αρχική περίοδο To.

(ϐ) µεγαλύτερη από την αρχική περίοδο To.

(γ) ίση την αρχική περίοδο To.

(δ) διπλάσια της αρχικής περιόδου To.
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Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώµα ασκηθεί σταθερή δύνα-
µη της οποίας ο ϕορέας διέρχεται από το κέντρο µάζας του, το σώµα ϑα
περιστραφεί.

(ϐ) Σε ένα ϱολόι µε δείκτες η γωνιακή επιτάχυνση του λεπτοδείκτη είναι
σταθερή και διάφορη του µηδενός.

(γ) Η ϱοπή του Ϲεύγους δύο οµοεπίπεδων δυνάµεων είναι ίδια ως προς
οποιοδήποτε σηµείο του επιπέδου των δύο δυνάµεων.

(δ) Στην κύλιση ενός τροχού σε ένα κεκλιµένο επίπεδο ο ϱυθµός µεταβολής
της στροφορµής ως προς τον άξονα περιστροφής του, αυξάνεται κατά
την κάθοδο του.

(ε) Η ϱοπή αδράνειας εκφράζει στην περιστροφή ότι εκφράζει η µάζα στη
µεταφορική κίνηση και, όπως και η µάζα, είναι ένα σταθερό µονόµετρο
µέγεθος

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενας δακτύλιος και ένας οµογενής δίσκος περιστρέφονται γύρω από
σταθερούς άξονες που διέρχονται από το κέντρο τους και είναι κάθετοι στο
επίπεδό τους. Ο δακτύλιος και ο δίσκος έχουν την ίδια στροφορµή.

Τη χρονική στιγµή t = 0 ασκείται ταυτόχρονα και στα δύο στερεά η
ίδια σταθερή ϱοπή µε αποτέλεσµα µετά από κάποια χρονικά διαστήµατα να
σταµατήσουν. Τα δύο χρονικά διαστήµατα συνδέονται µε τη σχέση:

(α) ∆tδακτυλίου = ∆tδίσκου (ϐ)∆tδακτυλίου > ∆tδίσκου (γ) ∆tδακτυλίου < ∆tδίσκου

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]
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Β.2. Μία οµογενής ϱάβδος µήκους L και µάζας m µπορεί να περιστραφεί
γύρω από οριζόντιο άξονα, που διέρχεται από το άκρο της Α, όπως ϕαίνεται
στο σχήµα, ενώ στο άλλο της άκρο έχει κολληµένη µια σηµειακή µάζα,
ίδιας µάζας µε τη ϱάβδο. Σας είναι επίσης γνωστό ότι η ϱοπή αδράνειας της
ϱάβδου, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος

στο επίπεδο τους είναι
1

12
mL2.

Το σύστηµα ξεκινάει από την κατακόρυφη ϑέση, χωρίς αρχική ταχύτη-
τα και περιστρέφεται κατά τη ϕορά κίνησης των δεικτών του ϱολογιού. Το
µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της στροφορµής της ϱάβδου,ως προς τον άξονα
περιστροφής της, αποκτά µέγιστη τιµή ίση µε:

(α)
3

2
mgL (ϐ)

1

2
mgL (γ)

3

8
mgL

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.3. Η σανίδα του σχήµατος αποτελείται από δύο διαφορετικά υλικά. Το
τµήµα ΑΜ έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από το τµήµα ΜΒ. Τα δύο τµήµατα
καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο. Η σανίδα είναι ελεύθερη να κινείται σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε δύναµη F ίδιου µέτρου, δύο ϕορές. Μία ϕορά
στο άκρο Α και µία στο άκρο Β, όπως δείχνεται στο σχήµα.

Η δύναµη ασκείται για µικρό χρονικό διάστηµα παραµένοντας διαρκώς
κάθετη στη σανίδα.

Η γωνιακή επιτάχυνση που ϑα αποκτήσει η σανίδα είναι :
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(α) µικρότερη όταν η δύναµη ασκείται στο άκρο Β.

(ϐ) ίση και στις δύο περιπτώσεις.

(γ) µεγαλύτερη όταν η δύναµη ασκείται στο άκρο Β .

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

Οµογενής και ισοπαχής δοκός µάζας M = 5, 5kg ισορροπεί οριζόντια µε
το ένα της άκρο αρθρωµένο σε κατακόρυφο τοίχο και το δεύτερο άκρο της
δεµένο σε αβαρές και µη εκτατό νήµα που σχηµατίζει µε την δοκό γωνία
θ = 30o (Σχήµα Ι).

A Γ

Θ

Σχήμα Ι

Θ

Σχήμα ΙΙ
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Γ.1 Να ϐρεθεί η τάση του νήµατος και η δύναµη που ϑα δέχεται η δοκός
από την άρθρωση.

Γύρω από έναν κύλινδρο µάζαςm = 3kg και ακτίνας R = 50cm, τυλίγου-
µε ένα αβαρές και µη εκτατό νήµα, το ελεύθερο άκρο του οποίου δένουµε
στο µέσον της δοκού (Σχήµα ΙΙ). Συγκρατούµε τον κύλινδρο, ώστε το νήµα
να είναι κατακόρυφο και τεντωµένο και σε µια χρονική στιγµή που την ϑε-
ωρούµε, ως χρονική στιγµή to = 0, αφήνουµε τον κύλινδρο να κινηθεί. Σας
δίνεται ότι ο άξονας του κυλίνδρου µετατοπίζεται παράλληλα και το νήµα
δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια του κυλίνδρου κατά την κάθοδο.

Γ.2 Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου κατά την κάθοδο
του και να σχεδιαστεί το διάνυσµα της.

Γ.3 Να υπολογιστεί το µέτρο της στροφορµής του κυλίνδρου ως προς τον
άξονα περιστροφής του, την χρονική στιγµή t1 που η ταχύτητα του
ανώτερου σηµείου της περιφέρειας του έχει µέτρο 20

√
2m/s.

Γ.4 Να υπολογιστεί ο αριθµός των περιστροφών που έχει εκτελέσει ο κύλιν-
δρος στην διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου της κίνησης του.

Γ.5 Αν γνωρίζεται ότι το όριο ϑραύσης του νήµατος που συγκρατεί την δο-
κό σε οριζόντια ϑέση κατά την κάθοδο του κυλίνδρου είναι 140N , να
εξετάσετε αν η δοκός ϑα συνεχίσει να ισορροπεί κατά την κάθοδο του
κυλίνδρου.

Σας δίνονται η ϱοπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα που

διέρχεται από τον άξονα περιστροφής του I =
1

2
MR2

και η επιτάχυνση της

ϐαρύτητας g = 10m/s2.

[4+5+5+5+6 µονάδες]

Θέµα ∆

Η διπλή τροχαλία του σχήµατος αποτελείται από δύο οµογενείς κυλίν-
δρους µε ακτίνες R1 = 10cm και R2 = 20cm, οι οποίοι είναι ενωµένοι
µεταξύ τους.
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Ο άξονας περιστροφής της τροχαλίας διέρχεται από το κοινό κέντρο των
δύο κυλίνδρων. Η ϱοπή αδράνειας της τροχαλίας, ως προς τον άξονα περι-
στροφής της είναι I = 3 · 10−2kg ·m2. Γύρω από το δίσκο ακτίνας R1 είναι
τυλιγµένο νήµα, στο άκρο του οποίου είναι δεµένο σώµα Σ µάζαςm1 = 5kg.
Γύρω από τον δίσκο ακτίνας R2 είναι τυλιγµένο δεύτερο νήµα, το οποίο από
την άλλη πλευρά του είναι τυλιγµένο γύρω από κύλινδρο µάζας M = 8kg
και ακτίνας r = 20cm, ο οποίος είναι σε επαφή µε οριζόντιο επίπεδο.

Αφήνουµε το σώµα Σ ελεύθερο, οπότε αρχίζει να µετατοπίζεται σε κα-
τακόρυφο επίπεδο και ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο
οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε :

∆.1 τη γωνιακή επιτάχυνση της διπλής τροχαλίας και τις επιταχύνσεις του
σώµατος Σ και του κέντρου µάζας του κυλίνδρου..

∆.2 την ταχύτητα του σώµατος Σ και την ταχύτητα του κέντρου µάζας του
κυλίνδρου τη στιγµή κατά την οποία έχει µετατοπιστεί κατακόρυφα
κατά h = 5m.

∆.3 τον ϱυθµό µεταβολής της στροφορµής της διπλής τροχαλίας κατά την
διάρκεια της κίνησης του συστήµατος.

Αφαιρώ από το σύστηµα το σώµα Σ και την διπλή τροχαλία, επανατοποθε-
τώ τον κύλινδρο στην αρχική του ϑέση µε το νήµα τυλιγµένο στην περιφέρεια
του και την to = 0 ασκώ στο ελεύθερο άκρο του νήµατος µια οριζόντια δύνα-
µη µέτρου F = 30N . Το νήµα ξετυλίγεται και ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς
να ολισθαίνει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο.
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M,r

F

∆.4 Να προσδιορίσετε το µέτρο και την κατεύθυνση της στατικής τριβής που
ασκείται στον κύλινδρο από το επίπεδο.

∆.5 Να υπολογίσετε το µήκος του νήµατος που έχει ξετυλιχτεί από τον
κύλινδρο την t1 = 2s.

∆.6 Να προσδιορίσετε το µέγιστο µέτρο της δύναµης ~F , ώστε ο κύλινδρος
να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο.

Σας δίνονται η ϱοπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περι-

στροφής του Icm =
1

2
Mr2, η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και ο

συντελεστής στατικής τριβής ανάµεσα στον κύλινδρο και το οριζόντιο επίπε-

δο µS =
1

3
. Να ϑεωρήσετε ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά και δεν

ολισθαίνουν στις περιφέρειες των κυλίνδρων.

[5+4+3+4+4+5 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.
Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µα-
ϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµε-
ϱοµηνία και το εξεταζόµενο µάθηµα. Να µην αντιγράψετε τα ϑέµατα
στο τετράδιο και να µη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνοµά
σας

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ
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� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία !

«Θυµήσου να κοιτάς τα αστέρια και όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε

να καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι τι κάνει το σύµπαν να

υπάρχει. Να είσαι περίεργος. ΄Οσο δύσκολη κι αν ϕαίνεται η Ϲωή, πάντα

υπάρχει κάτι το οποίο µπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σηµασία έχει

απλώς να µην τα παρατήσεις»

Stephen Hawking
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