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Προχειρο Τεστ Ροπή Αδράνειας - Θ.Ν.Σ.Κ. Ι

Ηµεροµηνία : 13/2→ 16/2 ∆ιάρκεια : 75 min

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

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

1.1. Η ϱοπή αδράνειας ενός στερεού, ως προς κάποιο άξονα περιστροφής,
δεν εξαρτάται από:

(α) την κατανοµή της µάζας του σώµατος.

(ϐ) το µέγεθος του σώµατος.

(γ) τη ϱοπή των δυνάµεων που δέχεται το σώµα.

(δ) τη ϑέση του άξονα περιστροφής.

1.2. Η ϱοπή αδράνειας ενός σώµατος, ως προς ένα άξονα εκφράζει :

(α) την ικανότητα του σώµατος να περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα.

(ϐ) το πόσο γρήγορα περιστρέφεται το στερεό σώµα.

(γ) την αδράνεια του σώµατος στη µεταφορική κίνηση.

(δ) την αδράνεια του σώµατος στη στροφική κίνηση.
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1.3. Μια οριζόντια ϱάβδος έχει τη δυνατότητα να στρέφεται γύρω από κα-
τακόρυφο άξονα P, που διέρχεται από το άκρο της. Η ϱάβδος είναι ακίνητη
και κάποια στιγµή δέχεται σταθερή ϱοπή ως προς τον άξονα P. Τότε :

(α) η γωνιακή της µετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου.

(ϐ) η γωνιακή της ταχύτητα µεταβάλλεται ανάλογα µε το τετράγωνο του
χρόνου.

(γ) η γωνιακή της ταχύτητα µεταβάλλεται µε σταθερό ϱυθµό.

(δ) η γωνιακή της επιτάχυνση είναι µηδενική.

1.4. Για να διατηρεί ένα σώµα την περιστροφική του κατάσταση σταθερή
πρέπει το αλγεβρικό άθροισµα των ϱοπών να:

(α) είναι σταθερό και διάφορο του µηδενός.

(ϐ) είναι µηδέν.

(γ) αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό.

(δ) µειώνεται µε σταθερό ϱυθµό.

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. (6 × 1 = 6 µονάδες)

(α) Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που δρουν σ΄ ένα σώµα είναι ίση µε
µηδέν, τότε υποχρεωτικά και η συνισταµένη των ϱοπών των δυνάµεων
αυτών ως προς οποιοδήποτε σηµείο ϑα είναι ίση µε µηδέν.

(ϐ) Σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Νόµο της Στροφικής Κίνησης, αν διπλα-
σιαστεί η συνισταµένη των ϱοπών που δέχεται ένα στερεό σώµα, ϑα
διπλασιαστεί και η γωνιακή του ταχύτητα.

(γ) Η ϱοπή αδράνειας και η µάζα ενός σώµατος εκφράζουν την αδράνεια
που εµφανίζει το σώµα στη µεταβολή της στροφικής και της µεταφορι-
κής κίνησης αντίστοιχα.
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(δ) Η µάζα κάποιου σώµατος είναι σταθερό µέγεθος, ενώ η ϱοπή αδράνειάς
του εξαρτάται κάθε ϕορά από τη ϑέση του άξονα περιστροφής.

(ε) Η ϱοπή Αδράνειας είναι διανυσµατικό µέγεθος.

(στ) ΄Ενα στερεό εκτελεί σύνθετη κίνηση όταν Σ~F 6= 0 και Στ 6= 0

Θέµα 2ο

2.1. Μία οµογενής ξύλινη ϱάβδος (1) και µια οµογενής µεταλλική ϱάβδος
(2) έχουν ίδιες διαστάσεις και µπορούν να περιστρέφονται γύρω από κατα-
κόρυφο άξονα, που διέρχεται από το µέσον τους και είναι κάθετος σε αυτές.
∆ίνεται ότι η ϱοπή αδράνειας µιας οµογενούς ϱάβδου ως προς άξονα κάθετο

σε αυτήν που διέρχεται από το κέντρο µάζας της είναι : Icm =
1

12
ML2 .

Αρχίζουµε να τις περιστρέφουµε ασκώντας οριζόντια δύναµη σταθερού
µέτρου F1 και F2 αντίστοιχα στο άκρο τους και κάθετα στη ϱάβδο. Παρα-
τηρούµε ότι οι δύο ϱάβδοι αποκτούν την ίδια γωνιακή επιτάχυνση. Για τα
µέτρα των δύο δυνάµεων ισχύει ότι :

(α) F1 = F2 (ϐ) F1 > F2 (γ) F1 < F2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+ 8 = 10 µονάδες]

2.2. Το ¨γιο - γιο¨ του σχήµατος αποτελείται από ένα µικρό κύλινδρο

                                                               30Ο 

 A                 Γ                        Μ                            Δ                                Β    

                                                                                                                  Σ1 

 

                               Σ2 

 

 

        ω 

 

                              MΜ                        
   
→   

                                                                                               

 

 

 

 

   Μ 

     Κ  

    Ν 

 

µάζας M και ακτίνας R, στο κυρτό µέρος του οποίου
έχει τυλιχθεί πολλές ϕορές ένα αβαρές και µη εκτατό
νήµα.

Κρατώντας σταθερό το ελεύθερο άκρο του νήµατος
και αφήνοντας τον κύλινδρο ελεύθερο, το νήµα ξετυ-
λίγεται (χωρίς να ολισθαίνει) και ο κύλινδρος κατεβαίνει
περιστρεφόµενος γύρω από νοητό άξονα που διέρχεται
από το κέντρο µάζας του. Θεωρήστε γνωστό ότι η ϱοπή
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αδράνειας του κυλίνδρου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας

του δίνεται από την σχέση Icm =
1

2
MR2.

(Α) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου είναι ίση µε :

(α)
g

3
(ϐ)

2g

3
(γ)

3g

4

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

(Β) Ο λόγος της τάσης του νήµατος προς το ϐάρος του κυλίνδρου είναι ίσος
µε :

(α)
1

3
(ϐ)

2

3
(γ)

3

4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+4 = 6 µονάδες]

Θέµα 3ο

Η διπλή τροχαλία του σχήµατος αποτελείται από δύο ενωµένους οµόκεν-
τρους δίσκους, που µπορούν να περιστρέφονται ενιαία γύρω από οριζόντιο
άξονα περιστροφής, που διέρχεται από το κέντρο τους.

 

Μηπάιεξ Γ. Καναδεμεηνημο, Msc Φοζηθόξ                                | http://perifysikhs.wordpress.com 
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ηοιηγμέκα δύμ ιεπηά αβανή μεγάιμο μήθμοξ θαη με εθηαηά κήμαηα, ζηα θάηω άθνα ηωκ 

μπμίωκ είκαη δεμέκα δύμ ζώμαηα Σ1 θαη Σ2, με μάδεξ m1 = 40 kg  θαη m2 = 30 

kg ακηίζημηπα. Τα ζώμαηα ζογθναημύκηαη ανπηθά ζημ ίδημ μνηδόκηημ επίπεδμ θαη ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t = 0 , αθήκμομε ημ ζύζηεμα ειεύζενμ, μπόηε ανπίδεη κα πενηζηνέθεηαη 

πωνίξ ηα κήμαηα κα μιηζζαίκμοκ ζηα αοιάθηα ηωκ δίζθωκ. 

 

α) Να βνείηε ακ ημ ζύζηεμα ζα πενηζηναθεί δεληόζηνμθα ή ανηζηενόζηνμθα. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε: 

1) ημ μέηνμ ηεξ γωκηαθήξ επηηάποκζεξ ηεξ ηνμπαιίαξ. 

2) ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ ζηήνηλεξ F ηεξ ηνμπαιίαξ από ημκ άλμκα, ακ ε μάδα ηεξ 

ηνμπαιίαξ είκαη M = 45 kg . 

3) ηεκ θαηαθόνοθε απόζηαζε ηωκ ζωμάηωκ, ζε πνόκμ t= 2s .  

Δίκεηαη ε επηηάποκζε βανύηεηαξ g = 10 m/s2 . 

Μονάδες:___/35 

 

Καιή Γπηηοπία! 

Διάρκεια 80 min 

Ημερομηνία: 9/2 – 13/2 
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Η ακτίνα του εξωτερικού δίσκου είναι R1 = 0, 2m και του εσωτερικού
R2 = 0, 1m . Η ϱοπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα
περιστροφής της είναι I = 0, 6kg · m2. Στα αυλάκια, που ϕέρουν οι δύο
δίσκοι είναι τυλιγµένα δύο λεπτά αβαρή µεγάλου µήκους και µη εκτατά
νήµατα, στα κάτω άκρα των οποίων είναι δεµένα δύο σώµατα Σ1 και Σ2, µε
µάζες m1 = 40kg και m2 = 30kg αντίστοιχα.

Τα σώµατα συγκρατούνται αρχικά στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και τη χρο-
νική στιγµή t = 0 , αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο, οπότε αρχίζει να περι-
στρέφεται χωρίς τα νήµατα να ολισθαίνουν στα αυλάκια των δίσκων.

(α) Να ϐρείτε αν το σύστηµα ϑα περιστραφεί δεξιόστροφα ή αριστερόστρο-
ϕα.

(ϐ) Να υπολογίσετε :

(1) το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της τροχαλίας.
(2) το µέτρο της δύναµης στήριξης F της τροχαλίας από τον άξονα, αν

η µάζα της τροχαλίας είναι M = 45kg .
(3) την κατακόρυφη απόσταση των σωµάτων, σε χρόνο t = 2s.

∆ίνεται ότι g = 10m/s2

[5+15+15+10 µονάδες]

Καλή Επιτυχία !
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