Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ερωτήσεις στην κινηµατική στερεού σώµατος
1) Ένα υλικό σηµείο ανήκει σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής 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) Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώµατος, γύρω από σταθερό άξονα:
i) όλα τα σηµεία του σώµατος έχουν την ίδια ταχύτητα.
ii) κάθε σηµείο του σώµατος κινείται µε γραµµική ταχύτητα υ = ωr (ω η γωνιακή ταχύτητα, r η απόσταση του σηµείου από τον άξονα περιστροφής).
iii) κάθε σηµείο του σώµατος έχει γωνιακή ταχύτητα ω = υcm/R (υcm η ταχύτητα του κέντρου µάζας, R
η απόσταση του σηµείου από το κέντρο µάζας).
iv) η διεύθυνση του διανύσµατος της γωνιακής ταχύτητας µεταβάλλεται.
3) Ο τροχός του σχήµατος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα κέντρου µάζας υcm.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
i) Ο τροχός εκτελεί σύνθετη κίνηση. Μια µεταφορική και µια στροφική γύρω από
άξονα που περνά από το κέντρο του.Σ.
ii) Η ταχύτητα του σηµείου Β είναι ίση µε 2υcm. Σ.
iii) Η ταχύτητα του κέντρου µάζας συνδέεται µε τη γωνιακή ταχύτητα µε τη σχέση
υcm=ωKR. Σ.
iv) Η επιτάχυνση του σηµείου Β είναι ίση µε a=ω2KR. Σ.
v) Ο τροχός εκτελεί µόνο στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από το σηµείο Α, οπότε για
τα σηµεία Ο και Β ισχύουν: υΟ=ωKR και υΒ=ωK(ΑΒ). Σ.
4) Τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Αν υcm η ταχύτητα του τροχού
λόγω µεταφορικής κίνησης, τότε η ταχύτητα των σηµείων της περιφέρειας του τροχού που απέχουν από
το έδαφος απόσταση ίση µε R, έχει µέτρο:
i) υcm.
ii) 2υcm.
iii) 0.
iv)

2 υcm

5) Όταν ένα σώµα εκτελεί οµαλή στροφική κίνηση, τότε η γωνιακή του
i) ταχύτητα αυξάνεται.
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ii) ταχύτητα µένει σταθερή.
iii) επιτάχυνση αυξάνεται.
iv) επιτάχυνση µειώνεται.
6) Ο δίσκος του σχήµατος ακτίνας R στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα z,
όπως στο σχήµα µε σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων ενώ για t=0 έχει γωνιακή ταχύτητα ω0. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεµένες.

i) Η αρχική γωνιακή ταχύτητα του δίσκου είναι κατακόρυφη µε φορά προς τα πάνω. Σ.
ii) Η αρχική ταχύτητα του δίσκου είναι οριζόντια. Λ.
iii) Η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου αυξάνεται. Λ.
iv) Το σηµείο Α έχει επιτάχυνση που κατευθύνεται προς το κέντρο Ο. Λ.
v) Η εφαπτοµενική επιτάχυνση του σηµείου Α δίνεται από τη σχέση aε=αγωνKR. Σ.
vi) Ο δίσκος θα σταµατήσει µετά από χρόνο t=

ωο
. Σ.
| α γων |

vii) Τη στιγµή που θα σταµατήσει στιγµιαία ο δίσκος θα έχει συνολικά περιστραφεί κατά γωνία
θ=

ωο2
. Σ.
2⋅ | α γων |

7) Ο δίσκος του σχήµατος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα και στο διάγραµµα δίνεται ο τρόπος που µεταβάλλεται η
γωνιακή του ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεµένες.
i) Η γωνιακή ταχύτητα βρίσκεται πάνω στον άξονα z και έχει φορά προς τα πάνω. Σ.
ii) Ο δίσκος επιβραδύνεται. Σ.
iii) Η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου έχει µέτρο 0,75rad/s2, τη διεύθυνση του άξονα και φορά προς τα
πάνω. Λ.
iv) Στο χρονικό διάστηµα 0-4s ο δίσκος έχει στραφεί κατά γωνία ∆θ=10rαd. Σ.
8) Ο δίσκος του διπλανού σχήµατος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα
που διέρχεται από το κέντρο του, ενώ το σηµείο Α βρίσκεται στο µέσο της
ακτίνας ΟΒ.
i) Σηµειώστε στο σχήµα τα διανύσµατα της γωνιακής ταχύτητας και της
γωνιακής επιτάχυνσης για µια στιγµή t<t1.
ii) Για την παραπάνω στιγµή σχεδιάστε τις ταχύτητες των σηµείων Α και
Β.
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Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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