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6ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Λυκείου

Θεµελιώδης Νόµος Στροφικής Κίνησης

Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 90 min

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

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. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1 Στερεό σώµα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το
κέντρο µάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω) µεταβάλλεται µε το χρόνο (t),
όπως στο σχήµα. Η συνισταµένη των ϱοπών που ασκούνται στο σώµα:

(α) είναι µηδέν τη χρονική στιγµή t1

(ϐ) είναι σταθερή και διάφορη του µηδενός

(γ) είναι σταθερή και ίση µε το µηδέν

(δ) αυξάνεται µε το χρόνο.
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Α.2 Σε ένα τροχό που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει τα σηµεία που έχουν,
λόγω της στροφικής κίνησης, ταχύτητα µέτρου ίσο µε το µέτρο της ταχύτητας
του κέντρου µάζας είναι :

(α) όλα τα σηµεία.

(ϐ) τα σηµεία της κατακόρυφης διαµέτρου.

(γ) τα σηµεία της οριζόντιας διαµέτρου.

(δ) τα σηµεία της περιφέρειας.

Α.3 Η ϱάβδος του σχήµατος είναι αβαρής και οι µάζες m απέχουν εξίσου
από τον άξονα περιστροφής. Αν η απόσταση των µαζών από τον άξονα περι-

στροφής υποδιπλασιαστεί, η ϱοπή αδράνειας του συστήµατος :

(α) τετραπλασιάζεται.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) υποδιπλασιάζεται.

(δ) υποτετραπλασιάζεται.

Α.4 Η λεπτή οµογενής ϱάβδος του σχήµατος έχει ϱοπή αδράνειας I1, I2, I3,
I4 ως προς τους παράλληλους άξονες ε1, ε2,ε3, ε4 αντίστοιχα, όπως ϕαίνεται
στο σχήµα. Η µικρότερη ϱοπή αδράνειας είναι η :

(α) I1 (ϐ) I2 (γ) I3 (δ) I4
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Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Σε στερεό σώµα που εκτελεί στροφική κίνηση και το µέτρο της γωνιακής
του ταχύτητας αυξάνεται, τα διανύσµατα της γωνιακής ταχύτητας και
της γωνιακής επιτάχυνσης είναι αντίρροπα.

(ϐ) Το κέντρο µάζας ενός σώµατος µπορεί να ϐρίσκεται και έξω από το
σώµα.

(γ) ΄Οταν ο ϕορέας της δύναµης, η οποία ασκείται σε ένα ελεύθερο στερεό
σώµα δεν διέρχεται από το κέντρο µάζας του, τότε το σώµα εκτελεί µόνο
µεταφορική κίνηση.

(δ) Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο.

(ε) Για να εκτελεί ένα στερεό σύνθετη κίνηση πρέπει υποχρεωτικά Στ = 0.

Θέµα Β

Β.1. Μια οµογενής ϱάβδος ΑΒ µάζας Μ και µήκους d περιστρέφεται γύρω
από άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της µε την επίδραση µιας
σταθερής ϱοπής τ1, αποκτώντας γωνιακή επιτάχυνση αγων(1).

Αν η ίδια ϱάβδος περιστραφεί γύρω από άξονα περιστροφής που διέρχε-
ται από το άκρο της (Α) µε την επίδραση µιας σταθερής ϱοπής τ2 αποκτά
γωνιακή επιτάχυνση αγων(2). Αν γνωρίζεται ότι αγων(1) = αγων(2) τότε για τις
ϱοπές τ1 και τ2 ισχύει :

(α) τ2 = 2τ1

(ϐ) τ2 = 4τ1

(γ) τ2 = τ1

Θεωρήστε γνωστή την ϱοπή αδράνειας οµογενούς ϱάβδου, ως προς άξονα

που διέρχεται κάθετα από το κέντρο µάζας ίση µε : Icm =
1

12
Md2.

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [5+10 = 15 µονάδες]
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Β.2. Οµογενής ∆ίσκος µάζας Μ και ακτίνας R µπορεί να κυλίεται χωρίς να
ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο. Στο κέντρο Κ του δίσκου δένουµε το ένα
άκρο αβαρούς και µη εκτατού νήµατος.

Αν στο ελεύθερο άκρο του νήµατος ασκηθεί οριζόντια δύναµη σταθερού
µέτρου F όπως ϕαίνεται στο σχήµα (1), τότε ο ∆ίσκος αποκτά γωνιακή επι-
τάχυνση αγων(1). Αν στο ελεύθερο άκρο του νήµατος δέσουµε µικρό σώµα
µάζας m = M και ασκήσουµε την ίδια οριζόντια δύναµη F , όπως ϕαίνεται
στο σχήµα (2) ο δίσκος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση µέτρου αγων(2).

(1)                                                                               (2) 

 

                       
 
→                                                               

  
→       
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m 

Ο λόγος των γωνιακών επιταχύνσεων του δίσκου
αγων(1)

αγων(2)
ισούται µε :

(α)
1

2
(ϐ) 1 (γ)

5

3

Να ϑεωρήσετε ότι το µικρο σώµα κινείται χωρίς τριβές και ότι η ϱοπή α-
δράνειας ενός οµογενούς δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο

του ισούται µε : Icm =
1

2
MR2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [5+10 = 15 µονάδες]

Θέµα Γ

Μια µπάλα, µάζας m και ακτίνας R, αφήνεται από την κορυφή κεκλι-
µένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, οπότε κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει προς
τη ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου.

Γ.1 Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις, που ασκούνται στη µπάλα και να αιτιολο-
γήσετε το σχεδιασµό της στατικής τριβής.
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Γ.2 Να υπολογίσετε :

(α) το µέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας της µπάλας.

(ϐ) το µέτρο της στατικής τριβής, αν η µάζα της µπάλας είναι m =
0, 5kg .

(γ) τις επιτρεπτές τιµές του συντελεστή στατικής τριβής µs για τις οποίες
η µπάλα µπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.

∆ίνονται ότι φ = 30o και η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Η
µπάλα ϑεωρείται κοίλη σφαίρα µε ϱοπή αδράνειας ως προς άξονα διερχόµε-

νο από το κέντρο µάζας της : Icm =
2

3
mR2.

[10+10+10+15 µονάδες]

Να γραφτεί στο διάστηµα ∆ευτέρα 23 Φλεβάρη - ∆ευτέρα 2 Μάρτη

Καλή Επιτυχία !
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