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Τµήµα ΓΘΕΤ

Πειραιάς 16 /3 / 2004

Ονοµατεπώνυµο: ………………………………..………
Στις ερωτήσεις 1-3 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή.

1) Ο δίσκος του σχήµατος στρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα και στο διάγραµµα δίνεται η γωνιακή του ταχύτητα σε συνάρτηση µε τον χρόνο.
α) Η συνισταµένη ροπή που ασκείται στο δίσκο µειώνεται µε το
χρόνο.
β) Τη στιγµή t1 η γωνιακή επιτάχυνση έχει φορά προς τα κάτω.
γ) Τα σηµεία Α και Β έχουν την ίδια επιτάχυνση.
δ) Από 0-t1 το έργο της ροπής είναι θετικό.
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2) Ένας κύλινδρος αφήνεται να κινηθεί σε λείο κεκλιµένο επίπεδο.
Τότε ο κύλινδρος:
α) Εκτελεί σύνθετη κίνηση.
β) Αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.
γ) Όλα του τα σηµεία, κάθε στιγµή έχουν την ίδια ταχύτητα υ.
δ) Ισχύει υcm=ωLR.
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3) Μια πλατφόρµα στρέφεται όπως στο σχήµα µε γωνιακή ταχύτητα ω,
ενώ στο σηµείο Α στέκεται ένα µικρό παιδί. Σε µια στιγµή αρχίζει να
περπατά και µετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. Κατά τη διάρκεια
της µετακίνησης του παιδιού:
α) Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής παραµένει σταθερή.
β) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος πλατφόρµα-παιδί παραµένει σταθερή.
γ) Η στροφορµή του συστήµατος µειώνεται.
δ) Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής µειώνεται.
Μονάδες 3x5=15

4) Ένα στερεό στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Θεωρήστε δύο στοιχειώδεις µάζες του
σώµατος που απέχουν διαφορετική απόσταση από τον άξονα. Ποια από τα παρακάτω µεγέθη έχουν την ίδια τιµή για τις δύο µάζες: (Κυκλώστε τα αντίστοιχα γράµµατα)
α) γραµµική ταχύτητα
β) γωνιακή ταχύτητα
γ) γωνιακή επιτάχυνση
δ) κεντροµόλος επιτάχυνση.
Μονάδες

5) Μια οµογενής ράβδος ΟΑ µάζας m και µήκους L, µπορεί
να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο
άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Ο, χωρίς τριβές. Η ράβδος αφήνεται να κινηθεί από την οριζόντια θέση (1) και µετά από λίγο περνάει από τη θέση (2). Για την
ράβδο δίνεται η ροπή αδράνειας ως προς άξονα κάθετο
στη ράβδο που διέρχεται από το µέσον της Ιcm=2
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Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισµό σας.
i) Η συνολική ροπή ως προς τον άξονα περιστροφής, που δέχεται η ράβδος στη θέση (2)
1
2

είναι ίση µε τ= - 1 mgLηµθ.
ii) Καθώς πέφτει η ράβδος η γωνιακή της επιτάχυνση µικραίνει.
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iii) Το άκρο Α της ράβδου στη θέση (2) έχει επιτρόχια επιτάχυνση aε = 1 gσυνθ
2
iv) Εφαρµόζοντας την αρχή διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας µεταξύ των θέσεων (1)
και (2), βρίσκουµε ότι η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου στη θέση (2) συνδέεται µε τη
γωνία θ µε τη σχέση: LLω2= 3gηµθ.
Μονάδες

5+5+10+10=30

6) Ο κύλινδρος του σχήµατος έχει τυλιγµένο γύρω του ένα αβαρές νήµα, στο
ελεύθερο άκρο του οποίου είναι δεµένο ένα σώµα µάζας Σ µάζας m=2kg.
Ο κύλινδρος µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο
οποίος ταυτίζεται µε τον άξονά του που διέρχεται από τα κέντρα των δύο
βάσεων. Σε µια στιγµή, t=0, αφήνουµε το σύστηµα να κινηθεί.
∆ίνονται: Η ακτίνα του κυλίνδρου R=0,4m, η µάζα του κυλίνδρου
Μ=4kg, τριβές δεν υπάρχουν, η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς
1
τον άξονα περιστροφής Ι= 1 ΜR2 και g=10m/s2.
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Να βρείτε:
i) Την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώµα Σ.
ii) Για τη χρονική στιγµή t=2s ζητούνται:
a) Η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου.
b) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.
c) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου.
d) Ο ρυθµός µεταβολής της συνολικής στροφορµής του συστήµατος ως προς τον άξονα περιστροφής του κυλίνδρου.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

15+10+5+10+10=50

