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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Μηχανική Στερεού Σώµατος
Σύνολο Σελίδων: δέκα (10) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 3 Απριλίου 2022

Ονοµατεπώνυµο: frontistiriteam

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.

Α.1. ΄Ενα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν
διπλασιαστεί η στροφορµή του, χωρίς να αλλάξει ο άξονας περιστροφής γύρω
από τον οποίο αυτό περιστρέφεται, τότε η κινητική του ενέργεια :

(α) παραµένει σταθερή

(ϐ) υποδιπλασιάζεται

(γ) διπλασιάζεται

(δ) τετραπλασιάζεται

Μονάδες 5

Α.2. Αθλητής των καταδύσεων από ϐατήρα, καταφέρνει να κάνει αρκετές
περιστροφές στον αέρα µέχρι να ϐουτήξει στο νερό. Αυτό γίνεται διότι

(α) δέχεται τη ϱοπή του ϐάρους του

(ϐ) µεταβάλλεται η στροφορµή του
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(γ) µειώνει τη ϱοπή αδράνειάς του συµπτύσσοντας τα άκρα του, ώστε να
αυξήσει τη γωνιακή ταχύτητα της περιστροφής του

(δ) διατηρείται η µηχανική του ενέργεια.

Μονάδες 5

Α.3. ΄Οταν ένα στερεό σώµα ισορροπεί ακίνητο

(α) η συνισταµένη των δυνάµεων που ενεργούν πάνω του µπορεί να είναι
διάφορη του µηδενός.

(ϐ) η συνισταµένη των ϱοπών των δυνάµεων που ενεργούν πάνω του µπορεί
να είναι διάφορη του µηδενός.

(γ) Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται πάνω του και το αλγεβρικό
άθροισµα των ϱοπών τους ως προς οποιοδήποτε σηµείο ϑα είναι ίσα µε
µηδέν.

(δ) ένα σηµείο του µπορεί να κάνει οµαλή κυκλική κίνηση.

Μονάδες 5

Α.4. ΄Ενας δακτύλιος και ένας δίσκος ίδιας µάζας και ακτίνας µπορούν να
περιστρέφονται γύρω από κατακόρυφο σταθερό άξονα που διέρχεται από το
κέντρο τους και είναι κάθετος στο επίπεδο τους. Αρχικά τα δύο σώµατα είναι
ακίνητα και την t = 0 ασκούµε εφαπτοµενικά στην περιφέρεια τους οριζόν-
τιες δυνάµεις σταθερού και ίδιου µέτρου. Στον ίδιο χρόνο t µεγαλύτερη

(α) στροφορµή ϑα αποκτήσει ο δακτύλιος.

(ϐ) στροφορµή ϑα αποκτήσει ο δίσκος

(γ) γωνιακή ταχύτητα ϑα αποκτήσει ο δακτύλιος.

(δ) γωνιακή ταχύτητα ϑα αποκτήσει ο δίσκος.

Μονάδες 5
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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.

(α) Στη µεταφορική κίνηση ενός στερεού κάθε στιγµή όλα τα σηµεία του
σώµατος έχουν την ίδια ταχύτητα.

(ϐ) ΄Οταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο η στροφορµή των τροχών του,
ως προς τον άξονα περιστροφής τους, είναι ένα διάνυσµα µε κατεύθυνση
προς τη δύση

(γ) ΄Οταν σε ένα αρχικά ακίνητο και ελεύθερο στερεό σώµα ασκηθεί δύναµη
που ο ϕορέας της διέρχεται από το κέντρο µάζας του στερεού, τότε το
στερεό σώµα δεν περιστρέφεται.

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

(ε) Η ϱοπή αδράνειας ενός στερεού σώµατος είναι διανυσµατικό µέγεθος.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1. Ο οµογενής κύλινδρος του σχήµατος έχει µάζα m, ϐάρος w, ακτίνα R
και ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε την t = 0 στο κέντρο µάζας
του κυλίνδρου σταθερή δύναµη ~F που σχηµατίζει µε τον ορίζοντα γωνία φ
(ηµ, φ = 0, 8 και συνφ = 0, 6), όπως ϕαίνεται στο σχήµα, οπότε ο δίσκος
αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
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Ο συντελεστής στατικής τριβής µεταξύ κυλίνδρου και δαπέδου είναι ίσος
µε µs = 0, 2. Αν δίνεται ότι η ϱοπή αδράνειας οµογενούς κυλίνδρου ως
προς άξονα διερχόµενο από το κέντρο µάζας του υπολογίζεται από τη σχέση

Icm =
1

2
mR2, τότε τα όρια τιµών του µέτρου της δύναµης ~F για τα οποία ο

κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει µπορεί να είναι :

(α) 0 < F < 4w (ϐ) 0 < F < 5w (γ) 0 < F < 6w

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.2. Η οµογενής ϱάβδος µήκους ` και µάζας M του σχήµατος µπορεί να
στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα
που διέρχεται από το άκρο της Ο . Ασκούµε στο άλλο της άκρο Α δύναµη

µέτρου F =
Mg

4
η οποία είναι συνεχώς κάθετη στη ϱάβδο και την αναγκάζει

να στραφεί. Ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής της ϱάβδου ως προς τον
άξονα περιστροφής της είναι µηδενικός όταν η γωνία θ είναι :

(α) 30o (ϐ) 60o (γ) 90o
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.3. ΄Ενας αποµονωµένος οµογενής αστέρας σφαιρικού σχήµατος ακτίνας
R στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του µε αρ-
χική κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής Ko Ο αστέρας συρρικνώνεται
λόγω ϐαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήµα και την αρχική του
µάζα. Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζε-
ται. Η νέα κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση µε K.
∆ίνεται η ϱοπή αδράνειας οµογενούς συµπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς

άξονα που διέρχεται το κέντρο µάζας της Icm =
2

5
mr2.

Ο λόγος
K

Ko
είναι ίσος µε :

(α)
1

2
(ϐ) 2 (γ) 4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

Μια διπλή τροχαλία µάζας M = 5kg αποτελείται από δύο οµόκεντρους
δίσκους µε ακτίνες R και 2R (µε R = 50cm) που είναι κολληµένοι µεταξύ
τους και µπορούν να περιστρέφονται γύρω από άξονα περιστροφής που είναι
κάθετος στο επίπεδο τους και διέρχεται από το κέντρο τους. Στην περιφέρεια
του κάθε δίσκου είναι τυλιγµένα πολλές ϕορές, αβαρή µη εκτατά νήµατα (1)
και (2). Στο ελεύθερο άκρο του κατακόρυφου νήµατος (1) είναι στερεωµένο

http://www.perifysikhs.com 5



Φρ
ον
τισ

τή
ρι

Σχολική Χρονιά 2021-2022 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

σώµα Σ1 µάζας m1 = 1kg και στο ελεύθερο άκρο του οριζοντίου νήµατος (2)
είναι στερεωµένο σώµα Σ2 µάζας m2 = m1 το οποίο ϐρίσκεται πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. Ασκώντας µια οριζόντια δύναµη ~Fo στο Σ2 διατηρούµε το
σύστηµα σε ισορροπία.

Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης ~Fo (µονάδες 2) και να προσ-
διορίσετε το µέτρο και την κατεύθυνση της δύναµης που δέχεται η
διπλή τροχαλία από τον άξονα της. (µονάδες 4)

Μονάδες 6

Σε µια χρονική στιγµή που την ϑεωρούµε ως to = 0 διπλασιάζουµε το
µέτρο της ~Fo χωρίς να µεταβάλλουµε την κατεύθυνση της και το σύστηµα
αρχίζει να κινείται.

Γ.2 Αφού προσδιορίσετε την ϕορά περιστροφής της τροχαλίας, να υπολογίσετε
τον ϱυθµό µεταβολής της γωνιακής της ταχύτητας.
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Μονάδες 6

Γ.3 Να υπολογίσετε το µέτρο της στροφορµής του Σ2 ως προς τον άξονα
περιστροφής της τροχαλίας σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία η
στροφορµή του Σ1 ως προς τον άξονα περιστροφής της τροχαλίας έχει
µέτρο 12kg ·m2/s.

Μονάδες 3

Γ.4 Να υπολογίσετε την Κινητική ενέργεια της τροχαλίας την χρονική στιγ-
µή t1 = 2s.

Μονάδες 5

Γ.5 Να υπολογιστεί το % ποσοστό της ενέργειας που η δύναµη προσφέρει
στο Σ2 που γίνεται κινητική ενέργεια της τροχαλίας στο χρονικό διάστη-
µα που το Σ1 έχει µετατοπιστεί κατά 50cm από την αρχική του ϑέση.

Μονάδες 5

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η ϱοπή αδράνειας

της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της Icm = MR2
Να

ϑεωρήσετε ότι το Σ1 δεν ϑα πέσει πάνω στην τροχαλία κατά την κίνηση του, το

Σ2 είναι συνεχώς σε επαφή µε το λείο δάπεδο και τα δύο νήµατα παραµένουν

συνεχώς τεντωµένα χωρίς να ολισθαίνουν στα αυλάκια των δύο τροχών.

Θέµα ∆

Μία οµογενής άκαµπτη ϱάβδος ΑΓ σταθερής διατοµής έχει µάζα M =
4Kg. και µήκος ` = 2m. Η ϱάβδος ισορροπεί σε οριζόντια ϑέση και το άκρο
της Α συνδέεται µε άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της
ϱάβδου συνδέεται µέσω αβαρούς µη εκτατού νήµατος µε τον κατακόρυφο
τοίχο. Το νήµα σχηµατίζει µε τη ϱάβδο γωνία φ = 30o. Γύρω από ένα
λεπτό οµογενή δίσκο µάζας m = 3kg και ακτίνας R = 0, 1m είναι τυλιγµένο
πολλές ϕορές ένα λεπτό µη εκτατό αβαρές νήµα. Το ελεύθερο άκρο του
νήµατος έχει στερεωθεί στο άκρο Γ της ϱάβδου ΑΓ, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Τη χρονική στιγµή to = 0 ο δίσκος αφήνεται να κινηθεί και το νήµα
ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει.
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∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας του δίσκ-
ου, καθώς αυτός κατέρχεται.

Μονάδες 5

∆.2 Να υπολογιστεί η δύναµη που ασκεί το νήµα στον κατακόρυφο τοίχο
αµέσως µόλις ξεκινά η κίνηση του δίσκου.
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Μονάδες 5

Τη χρονική στιγµή t = t1 που το κέντρο µάζας του δίσκου έχει κατέλθει
κατακόρυφα κατά h = 0, 3m το νήµα που συνδέει το δίσκο µε τη ϱάβδο
κόβεται.

∆.3 Να υπολογιστεί η ταχύτητα του κατώτερου σηµείου του δίσκου την
παραπάνω χρονική στιγµή.

Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογίσετε το µέτρο της στροφορµής του δίσκου ως προς τον άξ-
ονα περιστροφής του, την χρονή στιγµή t2 = t1 + 0, 1sec. Την ίδια
χρονική στιγµή να υπολογίσετε για τον δίσκο το λόγο της κινητικής
ενέργειας λόγω περιστροφικής κίνησης προς την κινητική ενέργεια λόγ-
ω µεταφορικής κίνησης.

Μονάδες 5

∆.5 Κάποια στιγµή και αφού αποµακρύνουµε τον δίσκο κόβουµε και το
δεύτερο νήµα και η ϱάβδος αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από την
άρθρωση. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του κέντρου µάζας της ϱάβδου,
όταν περιστραφεί κατά 90o από την αρχική της ϑέση.

Μονάδες 5

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, η ϱοπή αδράνειας

του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του είναι

Icm =
1

2
mR2

και η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς τον άξονα που διέρχε-

ται από το κέντρο µάζας της Icm =
1

12
M`2

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες
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� 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

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

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

Επιµέλεια : Γ. Βασιλάκης, Α. Χουλάκης , ∆ρ Μ. Καραδηµητρίου
Πηγή Β3,∆: Πανελλήνιες εξετάσεις

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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