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Στροφορµή - Ενέργεια στην Περιστροφή

Σύνολο Σελίδων: (4) - ∆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 Σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ενεργεί µια στα-
ϑερή ϱοπή. Τότε το µέγεθος που αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό είναι :

(α) η ϱοπή αδράνειας του στερεού.

(ϐ) η κινητική ενέργεια του στερεού.

(γ) η στροφορµή του στερεού.

(δ) η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού.

Α.2 Στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, µε γωνιακή τα-
χύτητα ω. Αν διπλασιαστεί η γωνιακή του ταχύτητα, τότε η κινητική του
ενέργεια :

(α) µένει η ίδια.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) τετραπλασιάζεται.

(δ) οκταπλασιάζεται.
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Α.3 ∆ύο στερεά σώµατα εκτελούν στροφική κίνηση µε ίδια στροφορµή. Το
σώµα µε την µεγαλύτερη ϱοπή αδράνειας :

(α) έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια και µικρότερη γωνιακή ταχύτητα.

(ϐ) έχει µικρότερη κινητική ενέργεια και µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα.

(γ) έχει µικρότερη κινητική ενέργεια και µικρότερη γωνιακή ταχύτητα.

(δ) έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια και µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα.

Α.4 ΄Ενας οµογενής σφαιρικός αστέρας στρέφεται γύρω από τον εαυτό του.
΄Οταν ϕτάσει στο τέλος της Ϲωής του συρρικνώνεται λόγω ϐαρύτητας και πε-
ϱιστρέφεται µε πολύ µεγάλες συχνότητες, αφού έχει µετατραπεί σε αστέρας
νετρονίων. Η αύξηση της συχνότητας περιστροφής κατά τη διάρκεια της
συρρίκνωσης ενός τέτοιου άστρου οφείλεται στο ότι :

(α) αυξάνεται η ϱοπή αδράνειας του.

(ϐ) αυξάνεται η στροφορµή του.

(γ) δεν του ασκούνται εσωτερικές δυνάµεις.

(δ) δε µεταβάλλεται η στροφορµή του άστρου.

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η ϱοπή αδράνειας ενός σώµατος σταθερής µάζας έχει πάντα την ίδια
τιµή.

(ϐ) Η Γη έχει σπιν εξαιτίας της ιδιοπεριστροφής της γύρω από τον ήλιο.

(γ) ΄Οταν οι ακροβάτες ϑέλουν να κάνουν γρηγορότερα στροφές στον αέρα,
τεντώνουν τα χέρια και τα πόδια τους.

(δ) Η αρχή διατήρησης της στροφορµής ισχύει πάντα για ένα σύστηµα
σωµάτων.

(ε) Ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής έχει µονάδα µέτρησης το 1N ·m
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Θέµα Β

Β.1. Οµογενής ∆ίσκος µάζας Μ και ακτίνας R που στο άκρο του στέκε-
ται ακίνητος ένας άνθρωπος µάζας m περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Ξαφ-
νικά ο άνθρωπος µετακινείται προς το κέντρο του δίσκου, σταµατώντας σε

απόσταση r =
R

2
από το άξονα περιστροφής.

Αν Κ είναι η κινητική ενέργεια του συστήµατος δίσκου - ανθρώπου πριν
την µετακίνηση του ανθρώπου και Κ΄ η κινητική ενέργεια του συστήµατος
δίσκου - ανθρώπου µετά την µετακίνηση τότε :

(α) K > K ′ (ϐ) K = K ′ (γ)K < K ′

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

Β.2. Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης θ και ύψους h,
αφήνονται δυο οµογενείς σιδερένιες σφαίρες ίδιας πυκνότητας. Η σφαίρα (1)
έχει ακτίναR και η σφαίρα (2) ακτίνα 2R και κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν
κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου.

Στην ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου έχουν αποκτήσει στροφορµή Σ1 και
Σ2 αντίστοιχα που ικανοποιούν την σχέση:

(α) L2 = 8L1

(ϐ) L2 = 16L1

(γ) L2 = L1

Σας δίνεται η ϱοπή αδράνειας µιας οµογενούς σφαίρας µάζας Μ και ακτίνας

R : Icm =
2

5
MR2

και ο όγκος µιας σφαίρας ακτίνας R: V =
4

3
πR3

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

Μια οµογενής ϱάβδος, µάζας M = 3kg και µήκους L = 2m , ισορροπεί
σε οριζόντια ϑέση, στηριζόµενη µε το αριστερό άκρο της Α σε κατακόρυφο
τοίχο µε άρθρωση και δεµένη στο σηµείο ∆ στο κάτω άκρο κατακόρυφου
νήµατος, του οποίου το πάνω άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο.

(1)                                                                               (2) 
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Αν η τάση του νήµατος είναι T = 20N , να υπολογίσετε :

Γ.1 την απόσταση του σηµείου ∆, από το άκρο Α και τη δύναµη στήριξης
από την άρθρωση.

Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα, οπότε η ϱάβδος πέφτει στρεφόµενη γύρω

από την άρθρωση. Αν η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς κάθετο σε

αυτήν άξονα διερχόµενο από το κέντρο µάζας της είναι Icm =
1

12
ML2

και η

επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2,να υπολογίσετε :

Γ.2 τον ϱυθµό µεταβολής της στροφορµής της ϱάβδου, ως προς τον άξονα
περιστροφής, την στιγµή της εκκίνησης.

Γ.3 την γωνιακή επιτάχυνση της ϱάβδου την στιγµή κατά την οποία η
ϱάβδος σχηµατίζει µε την αρχική ϑέση γωνία φ , µε συνφ = 0, 8.

Γ.4 την µέγιστη στροφορµή της ϱάβδου ως προς τον άξονα περιστροφής.

[10+10+10+15 µονάδες]

Να γραφτεί στο διάστηµα Τετάρτη 11 Μάρτη - Τετάρτη 18 Μάρτη

Καλή Επιτυχία !
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