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1) Ένα υλικό σηµείο ανήκει σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό  άξονα  περι-

στροφής µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα  

i)  δεν επιταχύνεται 

ii) έχει σταθερή κεντροµόλο επιτάχυνση 

iii)  έχει γωνιακή επιτάχυνση 

iv)  το µέτρο της περιστροφικής γραµµικής ταχύτητας του είναι σταθερό 

2) Η ροπή αδράνειας ενός στερεού δεν εξαρτάται από :  

i) τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

ii) τη µάζα του 

iii) τη θέση του άξονα περιστροφής 

iv) το σχήµα του 

3) Ο οριζόντιος δίσκος του σχήµατος µπορεί  να στρέφεται γύρω από 

σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος 

σ΄ αυτόν. Στο δίσκο ασκείται οριζόντια δύναµη F που εφάπτεται 

στο δίσκο. Η δύναµη F µεταβάλλει τη γωνιακή ταχύτητα περι-

στροφής του δίσκου όπως φαίνεται στο κάτω διάγραµµα.  

Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;  

i) Η γωνιακή επιτάχυνση είναι σταθερή.  

ii) Τη χρονική στιγµή t2 που η γωνιακή ταχύτητα είναι µηδέν, η 

δύναµη F είναι µηδέν.  

iii) Η ροπή της δύναµης αυξάνεται µε το χρόνο.  

iv) Η δύναµη F έχει σταθερό µέτρο.  

v) Τη στιγµή t1 η γωνιακή ταχύτητα έχει φορά προς τα πάνω. 

4) Η οµογενής ράβδος του σχήµατος  µπορεί να στρέφεται γύρω από ορι-

ζόντιο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρον της Α και αφήνεται να 

κινηθεί από την οριζόντια θέση, οπότε µετά από χρόνο t σχηµατίζει γω-

νία θ µε την κατακόρυφη, όπως στο σχήµα. Να χαρακτηρίστε σαν σω-

στές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας την απά-

ντησή σας. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το 

κέντρο µάζας της Ι= 1
1
1
2
 m;2. 

i) Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου στη θέση του σχήµατος είναι ίση µε αγων= 1
3
2;
g
 ·ηµθ. 

ii) Η επιτάχυνση του άκρου Γ έχει διεύθυνση κατακόρυφη. 

iii) Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου στη θέση αυτή είναι ίση µε ω=αγωνKt , όπου t ο χρόνος 

κίνησης της ράβδου. 

5) Ένας κύλινδρος µάζας m=40kg και ακτίνας R=0,5m,  

ισορροπεί σε κεκλιµένο επίπεδο κλίσεως θ=30°, µε την 

επίδραση δύναµης F, που ασκείται στον άξονά του και 

είναι παράλληλη στο επίπεδο, όπως στο σχήµα. Αν δίνε-

ται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά 

του Ι= 0
1
2 
mR

2
 και g=10m/s

2
: 

i) Να βρείτε το µέτρο της δύναµης F. 
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ii) Για t=0 αυξάνουµε το µέτρο της δύναµης στην τιµή F1=260Ν, οπότε ο κύλινδρος αρχί-

ζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Ζητούνται: 

a) Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου. 

b) Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του κυλίνδρου. 

c) Η ισχύς της δύναµης F1 και ο ρυθµός µεταβολής της περιστροφικής κινητικής ενέρ-

γειας του κυλίνδρου την χρονική στιγµή t1=10s.  
Μονάδες  10+10+10+(10+5+5)+(15+15+5+15)=100 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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1) Αν το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν πάνω σε στερεό σώµα το οποίο 

περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα είναι µηδέν, τότε: 

i) Η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή 

ii) Η γωνιακή του ταχύτητα µεταβάλλεται 

iii) Η γωνιακή του επιτάχυνση µεταβάλλεται 

iv) Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα περιστροφής του µεταβάλλεται. 

2) Ο δίσκος του σχήµατος στρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα 

και στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η γωνιακή του ταχύτητα σε συ-

νάρτηση µε τον χρόνο. 

i) Η συνισταµένη ροπή που ασκείται στο δίσκο µειώνεται µε το 

χρόνο. 

ii) Τη στιγµή t1 η γωνιακή επιτάχυνση έχει φορά προς τα κάτω. 

iii) Τα σηµεία Α και Β έχουν την ίδια επιτρόχια επιτάχυνση. 

iv) Η στροφορµή του δίσκου παραµένει σταθερή. 

3) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε Σ αν είναι σω-

στές και µε Λ αν είναι λανθασµένες : 

i) Η ροπή ενός ζεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο του επιπέδου 

του ζεύγους 

ii) Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα αρχικά ακίνητο, ελεύθερο στε-

ρεό σώµα είναι µηδέν, τότε το σώµα δε θα εκτελέσει µεταφορική κίνηση 

iii) Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώµατος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό 

άξονα είναι ανάλογη προς τη συνολική ροπή που ασκείται στο σώµα. 

iv) Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη µεταφορική κίνηση.  

4) Η οµογενής ράβδος του σχήµατος είναι αρθρωµένη σε κατακόρυφο 

τοίχο και αφήνεται να κινηθεί από την οριζόντια θέση, όπως στο 

σχήµα.  Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω 

προτάσεις, που αναφέρονται στη χρονική στιγµή t=0
+ 
(αµέσως µόλις 

αφεθεί να κινηθεί),  δικαιολογώντας την απάντησή σας. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ρά-

βδου ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι= 0
1
3
m;2. 

i) Η γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά η ράβδος αµέσως µόλις αφεθεί, είναι ανάλογη της 

µάζας της. 

ii) Η επιτάχυνση του µέσου Ο είναι ίση µε g (επιτάχυνση της βαρύτητας). 

iii) Η επιτάχυνση του άκρου Γ είναι ίση µε 1,5g. 

iv) Μετά από χρόνο t η ράβδος θα έχει γωνιακή ταχύτητα ω=αγωνKt. 

5) Ένας κύλινδρος µάζας m=50kg και ακτίνας 

R=0,4m ηρεµεί σε τραχύ οριζόντιο δρόµο. Για 

t=0 σπρώχνεται από ένα παιδί µε µια σταθερή 

οριζόντια δύναµη F=60Ν σε ένα σηµείο που 

απέχει κατακόρυφη απόσταση h=0,5m από το 

έδαφος, µέχρι τη στιγµή t=10s, όπου φτάνει σε 

λείο κεκλιµένο επίπεδο, στο οποίο συνεχίζει 

την κίνησή του, χωρίς να σπρώχνεται από το 
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παιδί. Αν στον οριζόντιο δρόµο ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, γύρω από τον 

άξονά του για τον οποίο Ι= 0
1
2 
mR

2
 και g=10m/s

2
, ζητούνται: 

i) Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου. 

ii) Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του κυλίνδρου για t1=5s. 

iii) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου τη στιγµή που φτάνει στην κορυφή του κεκλιµένου 

επιπέδου. 

iv) Την ταχύτητα του άξονα του κυλίνδρου, όταν κατέλθει κατακόρυφα κατά h1=2,2m κατά 

την κίνησή του στο κεκλιµένο επίπεδο. 
Μονάδες  10+10+8+(6+6+4+6)+(15+10+15+10)=100 
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