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Προχειρο Τεστ Κύλιση Στερεού - Ροπή - Ισορροπία

Ηµεροµηνία : 30/1→ 2/2 ∆ιάρκεια : 60 min

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 × 6 = 24 µονάδες )

1.1. Αν στερεό σώµα εκτελεί µόνο µεταφορική κίνηση τότε :

(α) Η κίνηση του είναι οπωσδήποτε ευθύγραµµη.

(ϐ) ΄Ολα τα σηµεία του στερεού έχουν ίδια ταχύτητα.

(γ) Το σώµα αλλάζει προσανατολισµό.

(δ) Το τµήµα που ενώνει 2 τυχαία σηµεία του στερεού περιστρέφεται.

1.2. Σώµα εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής
που διέρχεται από το σώµα. Η γωνιακή του ταχύτητα:

(α) Είναι διανυσµατικό µέγεθος που σχηµατίζει τυχαία γωνία ϕ µε τον άξο-
να περιστροφής.

(ϐ) ΄Εχει µονάδα µέτρησης το 1rad/sec2.

(γ) ΄Εχει µέτρο που ισούται µε τον ϱυθµό µεταβολής της γωνίας που δια-
γράφει µια τυχαία ακτίνα του στερεού.

(δ) Αν η κίνηση είναι οµαλή στροφική τότε έχει µέτρο που συνεχώς αυ-
ξάνεται.
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1.3. ΄Ενα στερεό εκτελεί µόνο στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα
περιστροφής που διέρχεται από το σώµα:

(α) ΄Οσο αποµακρυνόµαστε από τον άξονα περιστροφής το µέτρο της τα-
χύτητας των διαφόρων σηµείων µειώνεται.

(ϐ) ΄Ολα τα σηµεία του στερεού εκτελούν κυκλική κίνηση.

(γ) Υπάρχουν σηµεία του στερεού που είναι διαρκώς ακίνητα.

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

1.4. ΄Ενας τροχός εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται
από το κέντρο του , ξεκινώντας από την ηρεµία και επιταχύνεται µε γωνιακή
επιτάχυνση που συνεχώς αυξάνεται :

(α) η γραµµική ταχύτητα του στερεού αυξάνεται γραµµικά µε τον χρόνο.

(ϐ) Η γωνιακή ταχύτητα ω του τροχού δίνεται από την σχέση ω = αγων · t.

(γ) Η στιγµιαία γραµµική ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας του τρο-
χού συνδέεται µε την στιγµιαία γωνιακή του ταχύτητα ω µε την σχέση
υ = ω ·R .

(δ) Η γωνία που διαγράφει ο τροχός υπολογίζεται από την σχέση θ =
1

2
αγωνt

2 .

1.5 ΄Ενας τροχός ακτίνας R, κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο
δρόµο. Ο τροχός κάποια στιγµή περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω και
το κέντρο µάζας του κινείται µε ταχύτητα υcm. Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή
πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (6 × 1 = 6 µονάδες)

(α) Το ανώτερο σηµείο του τροχού έχει ταχύτητα µέτρου 2 υcm.

(ϐ) Η κεντροµόλος επιτάχυνση των διαφόρων σηµείων του τροχού είναι για
όλα τα σηµεία η ίδια.

(γ) Υπάρχουν δύο σηµεία του τροχού που έχουν µέτρο ταχύτητας υ = υcm.
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(δ) Η γραµµική ταχύτητα των σηµείων της περιφέρειας συνδέεται µε την
γωνιακή ταχύτητα του τροχού µε την σχέση υ = ω ·R.

(ε) Το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης
των σηµείων του τροχού είναι κάθετα µεταξύ τους.

(στ) Η ταχύτητα του κέντρου µάζας του τροχού συνδέεται µε την γωνιακή
του ταχύτητα µε την σχέση υcm = ω ·R.

Θέµα 2ο

2.1. Ο δίσκος του σχήµατος εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση µε σταθερή
ταχύτητα υcm . ∆ύο σηµεία, Μ και Ν, απέχουν ίδια απόσταση από το κέντρο
Κ και έχουν ταχύτητες που ικανοποιούν τη σχέση υM = 5 · υN Η ταχύτητα
του κέντρου µάζας είναι :

                                                               30Ο 

 A                 Γ                        Μ                            Δ                                Β    

                                                                                                                  Σ1 

 

                               Σ2 

 

 

        ω 

 

                              MΜ                        
   
→   

                                                                                               

   Μ 

     Κ  

    Ν 

(α) υcm =
υM + υN

5

(ϐ) υcm = 3υN

(γ) υcm =
υM
2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (3+10 = 13 µονάδες)

2.2. ∆ύο οµογενείς κυκλικοί δακτύλιοι ∆1 και ∆2 µε ακτίνες R και 2R,
κυλίονται σε οριζόντιο επίπεδο µε σταθερές γωνιακές ταχύτητες 3ω και ω,
αντίστοιχα.

Ο λόγος των ταχυτήτων των κέντρων µάζας των δακτυλίων ∆1 και ∆2,
είναι :

(α)
3

2
(ϐ)

1

2
(γ) 1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (2+10 = 12 µονάδες)
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Θέµα 3ο

Η οµογενής δοκός ΑΒ έχει µήκος L, µάζα M = 10kg και στηρίζεται στο
άκρο της Α σε ακλόνητη άρθρωση. Η δοκός διατηρείται οριζόντια µε την
ϐοήθεια νήµατος το οποίο έχει προσδεθεί στο σηµείο ∆ της δοκού, το οποίο

απέχει απο το άκρο Β απόσταση (∆Β) =
L

4
. Το άλλο άκρο του νήµατος έχει

προσδεθεί στην οροφή έτσι, ώστε κατά την ισορροπία το νήµα να σχηµατίζει
γωνία 30o µε τον ορίζοντα, όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

                                                               30Ο 

 A                 Γ                        Μ                            Δ                                Β    

                                                                                                                  Σ1 

 

                               Σ2 

Στο άκρο Β της δοκού έχει στερεωθεί σώµα Σ1 µάζας m1 = 5kg, ενώ στο

σηµείο Γ το οποίο απέχει από το άκρο Α της δοκού απόσταση (ΑΓ) =
L

4
έχει

κρεµαστεί µε την ϐοήθεια νήµατος άλλο σώµα Σ2 µάζας m2 = 8kg.

(α) Να υπολογίσετε την τάση του νήµατος που έχει προσδεθεί στην οροφή.

(ϐ) Να προσδιορίσετε την δύναµη που δέχεται η δοκός από την άρθρωση.

(γ) Να ϐρείτε σε ποιο σηµείο της δοκού πρέπει να κρεµαστεί το σώµα
Σ2, ώστε η τάση του νήµατοςπου έχει προσδεθεί στην οροφή να γίνει
T ′ = 400N

(15+15+15 µονάδες)
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