ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΗΘΖ ΘΑΤΔΥΘΥΛΣΖΣ
ΤΑΞΗ: Γ’ ΙΥΘΔΗΟΥ
ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΔΠΑΛΑΙΖΠΤΗΘΟ ΣΤΟ 40 ΘΔΦΑΙΑΗΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΘΕΜΑ 10
Γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, λα γξάςεηε ζην
θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί
ζηε ζσζηή απάληεζε.
1.
Έλα ζηεξεό ζώκα πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο
πνπ ην κέηξν ηεο ζπλερώο ειαηηώλεηαη. Ζ γσληαθή επηηάρπλζε:
α) έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ γσληαθή ηαρύηεηα,
β) έρεη αληίζεηε θαηεύζπλζε από ηελ γσληαθή ηαρύηεηα,
γ) είλαη θάζεηε ζηε γσληαθή ηαρύηεηα,
δ) έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε γσληαθή ηαρύηεηα αλ ην ζώκα πεξηζηξέθεηαη
δεμηόζηξνθα θαη αληίζεηε θαηεύζπλζε από ηελ γσληαθή ηαρύηεηα αλ ην ζώκα
πεξηζηξέθεηαη αξηζηεξόζηξνθα.
(5 μονάδες)
2.
Σπίλ νλνκάδνπκε:
α) ην ξπζκό αύμεζεο ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο,
β) ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ζώκαηνο,
γ) ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζηεξενύ ζώκαηνο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην
θέληξν κάδαο ηνπ,
δ) ηε ζηξνθνξκή ηνπ ζηεξενύ ζώκαηνο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν
κάδαο ηνπ.
(5 μονάδες)
3.
Σε έλα ζηεξεό ζώκα πνπ εθηειεί νκαιή ζηξνθηθή θίλεζε αζθνύληαη δπλάκεηο
πνπ έρνπλ ζπληζηακέλε ΣF θαη ξνπέο πνπ έρνπλ ζπληζηακέλε Ση. Τόηε ζα ηζρύεη:
α) ΣF=0 θαη Ση=0
β) ΣF=0 θαη Ση 0
γ) ΣF 0 θαη Ση 0
δ) ΣF 0 θαη Ση=0
(5 μονάδες)
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4.
Έλαο ηξνρόο αθηίλαο R=0,2m αθήλεηαη από ηελ θνξπθή ελόο θεθιηκέλνπ
επηπέδνπ θαη θπιίεηαη ζε απηό ρσξίο λα νιηζζαίλεη. Αλ ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηνπ
ηαρύηεηαο απμάλεηαη κε ξπζκό 20rad/s ζε θάζε δεπηεξόιεπην, ηόηε ην κέηξν ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ ηξνρνύ:
α)
κεηώλεηαη θαηά 20m/s ζε θάζε δεπηεξόιεπην
β)
κεηώλεηαη θαηά 100m/s ζε θάζε δεπηεξόιεπην
γ)
απμάλεηαη θαηά 20m/s ζε θάζε δεπηεξόιεπην
δ)
απμάλεηαη θαηά 4m/s ζε θάζε δεπηεξόιεπην
(5 μονάδες)
5.
Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο;
α) Όια ηα ζεκεία ελόο ζηξεθόκελνπ δίζθνπ έρνπλ ηελ ίδηα θεληξνκόιν επηηάρπλζε.
β) Ζ ζηξνθνξκή ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο έρεη κνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. ην 1Kg.m/s.
γ) Θάζε ζηεξεό ζώκα έρεη νξηζκέλε κάδα θαζώο θαη νξηζκέλε ξνπή αδξάλεηαο.
δ) Όηαλ έλα αζηέξη ζπξξηθλώλεηαη ιόγσ βαξπηηθώλ δπλάκεσλ, ν ρξόλνο γηα κηα
πιήξε πεξηζηξνθή απμάλεηαη.
ε) Έλα ζηεξεό ζώκα πνπ αξρηθά εξεκεί δέρεηαη δύν δπλάκεηο θαη αξρίδεη λα εθηειεί
κόλν ζηξνθηθή θίλεζε. Τόηε νη δπλάκεηο απηέο απνηεινύλ δεύγνο δπλάκεσλ.
(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ 20
1.
Έλαο νξηδόληηνο θπθιηθόο δίζθνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα ν
νπνίνο δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ. Σην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή
ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ δίζθνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Πνηεο από ηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο;
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α) Τν δηάλπζκα ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ηνπ δίζθνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από 0
έσο 10s έρεη ηελ ίδηα θνξά.
β) Κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 10s ην δηάλπζκα ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο αιιάδεη
θνξά.
γ) Κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t=10s αληηζηξέθεηαη ε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ.
δ) Τε ρξνληθή ζηηγκή t=8s ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο είλαη 16
rad/s αλά δεπηεξόιεπην.
Λα δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο.
(8 μονάδες)
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2.
Τν ζεκεηαθό αληηθείκελν ηνπ
δηπιαλνύ ζρήκαηνο, εθηειεί νκαιή
θπθιηθή θίλεζε πάλσ ζε έλα ιείν
νξηδόληην δάπεδν, κε ηε βνήζεηα ελόο
λήκαηνο ην νπνίν θξαηάκε ηελησκέλν κε
κηα δύλακε F. Αλ απμήζνπκε ηελ δύλακε
F κε απνηέιεζκα λα κεηώζνπκε ηελ
αθηίλα ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο ζην κηζό ηεο
αξρηθήο ηεο ηηκήο, ηόηε ε ζπρλόηεηα ηεο
θπθιηθήο θίλεζεο:
α) ζα δηπιαζηαζηεί
β) ζα ππνδηπιαζηαζηεί
γ) ζα ηεηξαπιαζηαζηεί
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Λα επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
(8 μονάδες)

3.
Ο νξηδόληηνο δίζθνο ηνπ δηπιαλνύ
ζρήκαηνο έρεη κάδα Κ θαη αθηίλα R θαη κπνξεί
λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από
θαηαθόξπθν αθιόλεην άμνλα ν νπνίνο
δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ. Αξρηθά ν
ηξνρόο είλαη αθίλεηνο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή
R
t=0 αζθνύληαη εθαπηνκεληθά νη δύν δπλάκεηο
F1
F2
F1 θαη F2, εθ ησλ νπνίσλ ε F1 έρεη ζηαζεξό
κέηξν F1=F θαη ε F2 έρεη κεηαβιεηό κέηξν.
Σην ηέινο ηεο πξώηεο πεξηζηξνθήο ν ηξνρόο
έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Θ=1,5πFR θαη
ζηξέθεηαη αληίζεηα από ηε θνξά ησλ
δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ.
To έξγν ηεο δύλακεο F2 γηα ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεξηζηξνθήο ηζνύηαη κε:
α) -0,5πFR
β) +0,5πFR
γ) -3,5πFR
Λα επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
(9 μονάδες)

ΘΕΜΑ 30
Ζ νκνγελήο ξάβδνο ΑΒ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο έρεη βάξνο w=60N θαη κήθνο L=2m.
Ζ ξάβδνο ηζνξξνπεί κε ηε βνήζεηα ηνπ λήκαηνο ΒΓ θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη
γύξσ από νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α θαη είλαη θάζεηνο ζην
επίπεδν ηνπ ζρήκαηνο. Αλ ε ηάζε ηνπ λήκαηνο μεπεξάζεη ηελ ηηκή T=90N ην λήκα
ζπάεη (όξην ζξαύζεο ηνπ λήκαηνο).
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α) Λα ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο.
β) Λα ππνινγίζεηε ην κέηξν θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ε ξάβδνο
από ην ζεκείν Α ζην νπνίν ππάξρεη άξζξσζε.
γ) Λα ππνινγίζεηε ηε ζέζε πάλσ ζηε ξάβδν πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε έλα
ζώκα βάξνπο w1=20N ώζηε κόιηο λα κε ζπάεη ην λήκα.
δ) Αθαηξνύκε ην ζώκα βάξνπο w1 θαη θόβνπκε ην λήκα. Λα βξείηε πνηα είλαη ε
γσληαθή επηηάρπλζε ηεο ξάβδνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαζώο πεξηζηξέθεηαη
ζρεκαηίδεη γσλία θ=370 κε ηνλ ηνίρν.
Γίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ πεξλάεη από ην θέληξν
κάδαο ηεο θαη είλαη θάζεηνο ζε απηή I cm 
g=10m/s2.
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ΘΕΜΑ 40
Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλαο δίζθνο κάδαο
Κ=3Kg θαη αθηίλαο R=1m, ζην απιάθη ηνπ
νπνίνπ είλαη ηπιηγκέλν αβαξέο θαη κε εθηαηό
λήκα κεγάινπ κήθνπο. Θξαηάκε κε ην ρέξη καο
αθίλεην ην ειεύζεξν άθξν Ε ηνπ λήκαηνο θαη
ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 αθήλνπκε ηνλ δίζθν
ειεύζεξν λα θηλεζεί. Ο δίζθνο εθηειεί ζύλζεηε
θίλεζε πνπ απνηειείηαη από κηα πεξηζηξνθηθή
θίλεζε γύξσ από ην θέληξν κάδαο ηνπ θαη από
κηα θαηαθόξπθε κεηαθνξηθή θίλεζε.
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α) Λα ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δίζθνπ.
β) Λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F πνπ πξέπεη λα αζθεί ην ρέξη καο ζην
λήκα, ώζηε λα παξακέλεη αθίλεην ην ειεύζεξν άθξν ηνπ λήκαηνο.
γ) Λα βξείηε ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ δίζθνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ
έρεη μεηπιηρζεί από ην δίζθν λήκα κήθνπο L=30m.
δ) Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη κεηά αξρίδνπκε λα κεηαθηλνύκε θαηαθόξπθα πξνο
ηα πάλσ ην ειεύζεξν άθξν ηνπ λήκαηνο Ε, αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή θαηαθόξπθε
δύλακε F’ νπόηε από απηή ηε ζηηγκή θαη κεηά ην θέληξν κάδαο ηνπ δίζθνπ αξρίδεη λα
θηλείηαη πξνο ηα θάησ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Λα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα
ηνπ δίζθνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t2=5s,
Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ Η= ΚR2. Ζ
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηζνύηαη κε g=10m/s2.
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