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Κινητική ενέργεια Στερεού 

Η κινητική ενέργεια ενός στερεού που περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω είναι: 21
K I

2
= ω . Η κινητική 

ενέργεια ενός τροχού που κυλά χωρίς να ολισθαίνει δίνεται από το άθροισµα της κινητικής ενέργειας λόγω 

περιστροφής και της κινητικής ενέργειας λόγω µεταφορικής κίνησης του κέντρου µάζα.
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Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη σχέση: υcm=ω·R. 

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου: 4.50 ,  4.51   

 

1) ∆ίσκος µάζας m=2kg , ακτίνας R=0,5m, κυλά χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Το κέντρο του 

τροχού κινείται µε σταθερή ταχύτητα 20m/s. 

α) Να υπολογίσετε τη στροφορµή του δίσκου 
β) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του δίσκου. 
γ) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του δίσκου λόγω στροφικής κίνησης γύρω από τον στιγµιαίο άξονα 

περιστροφής.   
∆ίνεται: Ιcm=mR

2
/2.                                                                                                          (10kgm

2
/s, 600J, 600J) 

Έργο κατά τη στροφική κίνηση 

Το έργο W που παράγεται από µια σταθερή ροπή τ όταν το σώµα περιστρέφεται κατά γωνία θ δίνεται από τη 

σχέση: W=τ·θ. Η ισχύς δίνεται από τη σχέση: P=dW/dt ή P=τω. 

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου: 4.52 

 

1) ∆ίσκος αρχικά ακίνητος  µάζας Μ=2kg, ακτίνας R=0,2m µπορεί να περιστρέφεται γύρω 

από σταθερό, κατακόρυφο άξονα που είναι κάθετος στο δίσκο και περνά από το κέντρο του. 

Σ΄ ένα σηµείο της περιφέρειας του δίσκου ασκείται δύναµη F=20πΝ, που είναι διαρκώς 
εφαπτόµενη στο ίδιο σηµείο της περιφέρειας. 
α) Να υπολογίσετε τη ροπή της δύναµης.  

β) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης µετά από δύο πλήρεις περιστροφές του δίσκου.  

γ) Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου. 

∆ίνεται Ιcm=MR2/2 .                                                    (4π Νm,   16π2 J, 100π rad/s2) 

Αρχή ∆ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας 

Όταν σ΄ ένα σώµα παράγουν έργο µόνο συντηρητικές δυνάµεις, τότε εφαρµόζουµε την αρχή διατήρησης της 

µηχανικής ενέργειας: E U Uαρ τελ αρ αρ τελ τελ= Ε ⇒Κ + = Κ +  

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου: 4.55,  4.61 

 

1) Ένα γιο-γιο µάζας m, ακτίνας R αφήνεται να πέσει κατά απόσταση h. Η ροπή αδράνειάς του είναι : 

Ιcm=mR
2
/2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κέντρου µάζας του γιο-γιο τη χρονική στιγµή που έχει πέσει κατά 

απόσταση h. ∆ίνεται το g.                                                                                                                             (√4gh/3) 

 

2) Κύλινδρος µάζας M, ακτίνας R αφήνεται να κυλήσει σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας φ από ύψος h.  

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κέντρου µάζας του κυλίνδρου όταν φτάνει στη βάση του κεκλιµένου 

επιπέδου. 

β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου. 
∆ίνεται το g  και η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου: Ιcm=MR2/2 .                                              (√4gh/3 ,  2gηµφ/3) 

 

3) Οριζόντια οµογενής ράβδος ΑΒ, µήκους L, µάζας m, µπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω 

από σταθερό οριζόντιο άξονα που περνά από το σηµείο Α και είναι κάθετος στη ράβδο.  Η ροπή αδράνειας της 

ράβδου ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο που περνά από το κέντρο µάζας της είναι: 2

cm

1
I mL

12
=   

∆ίνεται το g . 

Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου, την ταχύτητα του κέντρου µάζας της ράβδου και το ρυθµό 
προσφοράς ενέργειας από το βάρος της ράβδου τη χρονική στιγµή που η ράβδος έχει  περιστραφεί κατά 30ο . 

                  (√3g/2L ,   √3gL/8 ,   3m√g
3
/2L ) 
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Θεώρηµα Έργου – Ενέργειας 

Το θεώρηµα έργου ενέργειας έχει καθολική ισχύ. Συνήθως το χρησιµοποιούµε όταν στο σώµα ασκείται µια µη 

συντηρητική δύναµη. W = ∆Κ∑  

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου: 4.53, 4.54 

 

1) Οριζόντια οµογενής ράβδος ΑΒ µάζας m=4kg, µήκους L=2m, µπορεί να περιστρέφεται γύρω από 

κατακόρυφο άξονα που περνά από το άκρο της Α και είναι κάθετος στη ράβδο. Στο άλλο άκρο Β της ράβδου 

ασκείται οριζόντια δύναµη F=20N που είναι διαρκώς κάθετη στη ράβδο. 
α) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης F σε µια περιστροφή. 

β) Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου. 

γ) Να υπολογίστε τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου στο τέλος της 1ης περιστροφής. 
δ) Να υπολογίσετε το ρυθµό µε τον οποίο η δύναµη F µεταφέρει  ενέργεια στη ράβδο στο τέλος της 2

ης
 

περιστροφής. 
∆ίνεται:  Ιcm=mL

2
/12.                         (80π J,   7,5 rad/s

2
,   √30π rad/s,   80√15π 

J/s) 

 

2) Πλαστελίνη µάζας m=1kg εκτοξεύεται µε οριζόντια ταχύτητα 

υ=10m/s και κολλά στο κάτω άκρο κατακόρυφής ράβδου µήκους L=2m 

και µάζας M=3kg που ισορροπεί έχοντας το πάνω άκρο της εξαρτηµένο 

από οριζόντιο άξονα, γύρω από τον οποίο µπορεί να περιστρέφεται 
ελεύθερα. 

α) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα του συσσωµατώµατος ράβδου 

πλαστελίνης αµέσως µετά την κρούση. 

β) Τη µέγιστη γωνία εκτροπής της ράβδου. 
γ) Τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας µετά την κρούση. 

∆ίνεται: Ιcm=ML
2
/12                                                (2,5 rad/s   60

o
    25J) 

 

 

 

 

3) ∆ύο ίδιες, λεπτές, ισοπαχείς και οµογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΒ, που έχουν µάζα Μ = 4 Κg και µήκος L = 

1,5 m η καθεµία, συγκολλούνται στο ένα άκρο τους Ο, ώστε να 

σχηµατίζουν ορθή γωνία. Το σύστηµα των δύο ράβδων µπορεί να 

περιστρέφεται περί οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο ΑΟΒ, που 

διέρχεται από την κορυφή Ο της ορθής γωνίας. Το σύστηµα αρχικά 

συγκρατείται στη θέση όπου η ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια (όπως στο 

σχήµα). Η ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς το κέντρο µάζας 
της είναι Icm = ML

2
/12. 

A) Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς τον 
άξονα περιστροφής που διέρχεται από το Ο. 

Β) Από την αρχική του θέση το σύστηµα των δύο ράβδων αφήνεται 
ελεύθερο να περιστραφεί περί τον άξονα περιστροφής στο σηµείο Ο, 

χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης 
του συστήµατος των δύο ράβδων τη στιγµή της εκκίνησης. 
Γ)  Τη χρονική στιγµή κατά την οποία οι ράβδοι σχηµατίζουν ίσες 
γωνίες µε την κατακόρυφο Οx, να υπολογίσετε: 
α) Το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήµατος των δύο ράβδων. 
β) Το µέτρο της στροφορµής της κάθε ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το σηµείο Ο. 

∆ίνονται: g = 10ms
-2

, ηµ45
ο
 = συν45

ο
 = 

2

2  = 0,7. 

                                   ( 3kgm
2
 ,     5rad/s

2
 ,    2rad/s ,   6kgm

2
/s ) 
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