Διαγώνισμα Φσσικής στο Στερεό Σώμα
Καζεγεηήο: Ψωκάο Κωλζηαληίλνο
Γηάξθεηα: 3 ώξεο

ΘΕΜΑ 1ο
1. Οη δύν νκόθεληξνη δίζθνη ηνπ ζρήκαηνο κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη γύξω
από ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπο. Οη δίζθνη είλαη
θνιιεκέλνη θαη κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη ζαλ έλα ζώκα. Αζθνύκε ζηνπο
δίζθνπο ηηο δπλάκεηο F1 θαη F2 θαη ηειηθά παξαηεξνύκε όηη ην ζύζηεκα
πεξηζηξέθεηαη κε ω= ζηαζεξή γηα ηηο δπλάκεηο F1 , F2 ηζρύεη:
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2. Η δηπιή ηξνραιία ηζνξξνπεί ηόηε 𝑚 2 =;
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3. Οκνγελήο νξηδόληηνο δίζθνο κάδαο Μ θαη αθηίλαο R πεξηζηξέθεηαη γύξω
από αθιόλεην θαηαθόξπθν άμνλα y’ y πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ. Πάλω
ζην δίζθν είλαη ζηεξεωκέλν έλα πιηθό ζεκείν κάδαο m ζε απόζηαζε x ( x < R)
από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Αλ ην πιηθό ζεκείν κεηαθεξζεί θαη ηνπνζεηεζεί
ζην άθξν ηνπ δίζθνπ, ε ξνή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο:

a) Μεηώλεηαη
b) Μέλεη ίδηα
c) Γηπιαζηάδεηαη
d) Απμάλεηαη

( 5Μ )

4. Έλαο νξηδόληηνο δίζθνο ζηξέθεηαη κε γωληαθή ηαρύηεηα κέηξνπ ωo γύξω
από ζηαζεξό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν θαη είλαη θάζεηνο ζ’ απηόλ.
Σην δίζθν αζθείηαη ξνπή δύλακεο κέηξνπ ηf , νπόηε ε γωληαθή ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.
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Η ζωζηή γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηf (ξνπήο) κε ηνλ ρξόλν t είλαη:
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5. Μία νκνγελήο ξάβδνο ΑΒ, κάδαο Μ= 0,6 kg θαη κήθνπο L= 0,5 m κπνξεί λα
ζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν επίπεδν γύξω από έλαλ νξηδόληην άμνλα πνπ
δηέξρεηαη από ην άθξν ηεο Α. Αλ Icm =

1
12

𝑀𝐿2 ηόηε ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο, ωο

πξνο άμνλα θάζεην ζηε ξάβδν πνπ δηέξρεηαη από ην άθξν Α είλαη :

a)
b)
c)
d)

ΙΑ = 0,05 kg m2
ΙΑ = 0,005 kg m2
ΙΑ = 0,05 kg / m2
ΙΑ =0,01 kg / m2

( 5M )

ΘΕΜΑ 2ο
1. Ο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο εθηειεί θύιηζε ρωξίο νιίζζεζε ζε νξηδόληην δξόκν.
Τα ζεκεία Α θαη Β αλήθνπλ ζηελ θαηαθόξπθε δηάκεηξν θαη απέρνπλ από ην
θέληξν ηνπ δίζθνπ απνζηάζεωο Α Κ= Κ Β = R/2
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Ο ιόγνο ηωλ ηαρπηήηωλ 𝑈𝐵 είλαη:
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b) 𝑈𝐵 =2

c) 𝑈𝐵 = 3

Πνην από ηα παξαπάλω είλαη ζωζηό; ( 2Μ )
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ( 6Μ)
2. Μία νξηδόληηα ξάβδνο ΑΒ κήθνπο 2 εθηειεί ζηξνθηθή θίλεζε κε ζηαζεξή
γωληαθή ηαρύηεηα ίζε κε ω γύξω από ζηαζεξό θαηαθόξπθν άμνλα
πεξηζηξνθήο πνπ δηέξρεηαη από ην έλα άθξν ηεο Α. Τν κέζν Μ ηεο ξάβδνπ
έρεη θεληξνκόιν επηηάρπλζε ίζε κε:
a) ak = ω 2 l

𝑙

𝑙

b) ak = ω 2 2

c) ak = ω 2 4

Πνην από ηα παξαπάλω είλαη ζωζηό; ( 1Μ )
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ( 4Μ)
3. Γύν νκνγελείο δίζθνη ζηξέθνληαη γύξω από ζηαζεξό άμνλα πεξηζηξνθήο
πνπ πεξλά από ην θέληξν ηνπο, Σην δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε
γωλία πνπ δηαγξάθεη θάζε δίζθνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
θ

( δίσκος 1)
( δίσκος 2)

t

a) Οη δύν δίζθνη έρνπλ ηελ ίδηα γωληαθή επηηάρπλζε (κε κεδεληθή)
b) Οη δίζθνη εθηεινύλ επηηαρπλόκελε θίλεζε κε δηαθνξεηηθό γωληαθέο
επηηαρύλζεηο.
c) Οη δύν δίζθνη εθηεινύλ νκαιή ζηξνθηθή θίλεζε θαη ε γωληαθή ηαρύηεηα
ηνπ πξώηνπ θάζε ρξνληθή ζηηγκή είλαη κεγαιύηεξε από ηελ γωληαθή
ηαρύηεηα ηνπ δεύηεξνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.
d) Σε ίζνπο ρξόλνπο ν δίζθνο 2 ζα εθηειέζεη πεξηζζόηεξεο πεξηζηξνθέο
από ηνλ δίζθν 1.
Να ραξαθηεξηζζεί θάζε πξόηαζε ζαλ ζωζηή ή ιαλζαζκέλε (4Μ)
Να δηθαηνινγεζεί ν ραξαθηεξηζκόο ηεο θάζε πξόηαζεο ( 8Μ)
ΘΕΜΑ 3ο
Η νκνγελήο θαη ζπκπαγήο ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα Μ= 4kg θαη κήθνο
L=6 m θαη κπνξεί λα ζηξέθεηαη γύξω από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην κέζν
ηεο Ο θαη είλαη θάζεηνο ζε απηή. Σηε ξάβδν αζθείηαη ζπλερώο κηα δύλακε

𝐹 ζηαζεξνύ κέηξνπ 8Ν πνπ ζρεκαηίδεη γωλία 𝜑= 30˚ κε ηελ πξνέθηαζε ηεο
ξάβδνπ. Η γωλία απηή παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο
πεξηζηξνθήο ηεο ξάβδνπ. Να ππνινγίζεηε:
a) Τελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ξάβδνπ ηε ζηηγκή πνπ ε γωληαθή ηεο
ηαρύηεηα είλαη ω= 4 rad/sec ( 6M )
b) Τν έξγν ηεο δύλακεο 𝐹 κεηά από 2 πεξηζηξνθέο. ( 6Μ )
c) Τν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε δύλακε 𝐹 κεηαθέξεη ελέξγεηα ζηε ξάβδν ηε
ζηηγκή πνπ ε ζηξνθνξκή ηεο έρεη κέηξν L= 12kg • m2 • 5−1

( 6M )

d) Τνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ ηελ ζηηγκή
πνπ ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα είλαη 24 J ( 7Μ )
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ΘΕΜΑ 4ο
Μία νκνγελήο ξάβδνο κήθνπο l = 1m θαη κάδαο Μ= 1kg ηζνξξνπεί ζε
νξηδόληην επίπεδν. Η ξάβδνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξω από ζηαζεξό
θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηεο Κ. Έλα ζθαηξίδην κάδαο
m= 0,1 kg πνπ εθηειεί ηκήκα θπθιηθήο ηξνρηάο αθηίλαο r= l/2 κε θέληξν ην
ζεκείν Κ θαη θηλείηαη πάλω ζε νξηδόληην επίπεδν πξνζπίπηεη νξηδόληηα κε
𝑚
ηαρύηεηα U= 10 𝑠𝑒𝑐 , θάζεηα ζηε ξάβδν, ζην έλα άθξν ηεο θαη ελώλεηαη κ’
απηήλ. Η θξνύζε γίλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0
κ

Β

Α
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Να βξείηε :
a) Τε ζηξνθνξκή ηνπ ζθαηξηδίνπ ειάρηζηε πξηλ ηε ζύγθξνπζε κε ηε
ξάβδν ( 5Μ )
b) Τελ γωληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνπ - ζθαηξηδίνπ ακέζωο
κεηά ηελ θξνύζε ( 7Μ )
c) Τν θιάζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ράλεη ην ζθαηξίδην θαηά ηελ
θξνύζε ( 6Μ )
d) Πόζε ζηαζεξή ξνπή αληίζηαζεο (θαηά κέηξν) πξέπεη λα αζθεζεί ζην
ζύζηεκα ξάβδνπ – ζθαηξηδίνπ ζώκαηνο ώζηε λα ζηακαηήζεη λα
1

πεξηζηξέθεηαη κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα t= 2sec, Icm= 12 ML2 ( 7M )

