Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Κινηµατική στερεού. Ερωτήσεις θεωρίας
1) Τι είναι το υλικό σηµείο και σε τι διαφέρει από το στερεό σώµα; Γνωρίζουµε ότι αν σε υλικό σηµείο
ασκηθούν δυνάµεις, τότε θα µεταβληθεί η κινητική του κατάσταση. Ποια επιπλέον συνέπεια έχει η
δράση δυνάµεων σε ένα στερεό σώµα;
2) Ένα στερεό σώµα µπορεί να παραµορφωθεί προσωρινά (παροδικά) ή µόνιµα. Από τι νοµίζετε ότι εξαρτάται το είδος της παραµόρφωσης του στερεού; Μπορείτε να αναφέρετε από ένα παράδειγµα ελαστικής
και µόνιµης παραµόρφωσης;
3) Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα ασχοληθούµε (κυρίως) µε την ισορροπία και την κίνηση µιας υποθετικής κατηγορίας στερεών σωµάτων που ονοµάζονται µηχανικά στερεά. Λέγοντας «στερεό» θα εννοούµε
το «µηχανικό στερεό». Ποιο σώµα λέγεται µηχανικό στερεό σώµα;
4) Οι κινήσεις που έχουµε µελετήσει µέχρι τώρα, είτε ευθύγραµµες (µε ή χωρίς επιτάχυνση) είτε καµπυλόγραµµες, ήταν κινήσεις υλικών σηµείων. Αγνοήσαµε τελείως τις διαστάσεις των κινουµένων σωµάτων,
τα αντιµετωπίσαµε ως υλικά σηµεία, αφού δεν µας απασχόλησε καθόλου ο προσανατολισµός τους στο
χώρο. Είχαµε δηλαδή µόνο µεταφορά ενός υλικού σηµείου από µια θέση σε άλλη. Η αλλαγή του προσανατολισµού ενός σώµατος είναι µια νέα έννοια που συναντάµε µόνο στις κινήσεις στερεών σωµάτων.
5) Φανταστείτε για παράδειγµα ότι έχουµε γυρίσει το ποδήλατό µας ανάποδα και περιστρέφουµε τη ρόδα
του µε το χέρι. Παρόλο που τη βλέπουµε να κινείται, εν τούτοις δεν πάει πουθενά, συνέχεια βρίσκεται
στο ίδιο µέρος! Αν εστιάσουµε την προσοχή µας σε κάποιο σηµείο της ρόδας (π.χ. ένα χαλικάκι στην
περιφέρειά της), τότε µπορούµε να πούµε ότι αυτό κάνει κυκλική κίνηση, ότι µεταφέρεται δηλαδή κατά
µήκος µιας περιφέρειας;
6) Μπορούµε να πούµε για ολόκληρη τη ρόδα ότι µεταφέρεται; Μπορούµε να πούµε ότι αλλάζει προσανατολισµό;
7) Πότε λέµε ότι ένα στερεό εκτελεί µεταφορική κίνηση; Μπορεί να είναι καµπυλόγραµµη µια τέτοια κίνηση; Τι παρατηρείτε για τις τροχιές όλων των σηµείων του στερεού; Τι παρατηρείτε ακόµα για το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο οποιαδήποτε σηµεία Α, Β του στερεού; Να αναφέρετε παραδείγµατα
µεταφορικής κίνησης.
8) Τι ονοµάζουµε διάνυσµα θέσης ενός υλικού σηµείου σε κάποιο σύστηµα αναφοράς; Πώς προσδιορίζουµε τη θέση ενός στερεού στο σύστηµα αναφοράς;
9)

Τι ονοµάζουµε µετατόπιση υλικού σηµείου; Τι έχετε να παρατηρήσετε για τις µετατοπίσεις όλων των
σηµείων ενός στερεού όταν αυτό κάνει µεταφορική κίνηση; Τι ονοµάζουµε µετατόπιση στερεού κατά
τη µεταφορική του κίνηση;

10) Πότε λέµε ότι ένα στερεό σώµα εκτελεί στροφική κίνηση; Τι είναι ο άξονας περιστροφής σε µια τέτοια
κίνηση; Τι κίνηση κάνουν τα σηµεία του σώµατος που δεν βρίσκονται πάνω στον άξονα περιστροφής;
Τι παρατηρείτε για τις τροχιές όλων των σηµείων του στερεού στην περίπτωση αυτή; Έχουν όλα τα ση-

www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

µεία του στερεού κάθε στιγµή ίδια ταχύτητα υ κατά τη στροφική κίνηση; Να αναφέρετε παραδείγµατα
στροφικής κίνησης.
11) Τι ονοµάζουµε επιβατική ακτίνα κατά την κυκλική κίνηση ενός υλικού σηµείου; Τι ονοµάζουµε γωνιακή µετατόπιση (ή γωνία στροφής) στην κίνηση αυτή; Τι ονοµάζουµε γωνιακή µετατόπιση στερεού όταν
αυτό εκτελεί στροφική κίνηση;
12) Ποιο είναι το κατάλληλο φυσικό µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε το «πόσο γρήγορα» στρέφεται ένα στερεό;

ω

13) Πώς ορίζεται η γωνιακή ταχύτητα ω ενός στρεφόµενου στερεού και ποια

ω

Σχ.1

είναι τα χαρακτηριστικά της; Ποια η µονάδα της στο S.I.; Μπορούµε βλέ-

y΄

ποντας σχεδιασµένο το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας να συµπεράνουµε ποια είναι η φορά περιστροφής του στερεού; Ποιος από τους δύο τροχούς του Σχ.1 στρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού; Να σχεδιάσετε τη γωνιακή ταχύτητα του τροχού στο Σχ.2.

Σχ.2

y΄

14) Όπως είπαµε, ένα υλικό σηµείο µπορεί µόνο να µεταφέρεται, αφού λόγω µηδενικών διαστάσεων δεν
έχει νόηµα ο προσανατολισµός. Ο χαρακτηρισµός λοιπόν «µεταφορική» για την κίνηση υλικού σηµείου
είναι πλεονασµός, αλλά και εκφυλισµός, αφού κανονικά χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κίνηση
ενός συνόλου υλικών σηµείων (στερεό σώµα) και όχι ενός µόνο σηµείου.
15) Ας υποθέσουµε τώρα ότι ένα υλικό σηµείο κινείται σε κυκλική τροχιά. Στην κυκλική κίνηση, όπως
γνωρίζουµε, ορίζεται και έχει νόηµα η γωνιακή ταχύτητα. ∆εν είναι λοιπόν σωστό να λέµε ότι το υλικό
σηµείο «στρέφεται»; Μα εάν στρέφεται, δεν αλλάζει και προσανατολισµό; Σε τι διαφέρει τότε η κυκλική κίνηση υλικού σηµείου από τη στροφική κίνηση στερεού; Τι είναι αυτό που «στρέφεται» κατά την
κυκλική κίνηση ενός υλικού σηµείου;
16) Ένα στερεό κάνει στροφική κίνηση. Όλα τα σηµεία του στερεού διαγράφουν τότε κυκλικές τροχιές.
Πώς αντιλαµβανόµαστε ότι οι κυκλικές αυτές κινήσεις γίνονται όλες µε την ίδια γωνιακή ταχύτητα, που
συµπίπτει µε τη γωνιακή του στρεφόµενου στερεού; Πώς συνδέεται το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας
του στερεού µε τα µέτρα των γραµµικών (ή επιτρόχιων) ταχυτήτων των διαφόρων σηµείων του;
17) Πότε λέµε ότι ένα στερεό κάνει οµαλή στροφική κίνηση;
18) Πώς ορίζεται η γωνιακή επιτάχυνση α γων και ποια είναι τα χαρακτηριστι-

αγων

αγων

κά της. Ποια η µονάδα της στο S.I.; Αν το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας
στους δύο τροχούς του διπλανού σχήµατος Σχ.3 µειώνεται, ποιος από τους

Σχ.3

δύο στρέφεται αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού;
19) Πότε λέµε ότι η στροφική κίνηση ενός στερεού είναι οµαλά µεταβαλλόµενη; Να συµπληρώσετε τον πιο
κάτω πίνακα που αναφέρεται σε οµαλά µεταβαλλόµενες κινήσεις:
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20) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ

21) ΣΤΡΟΦΙΚΗ

22) α = σταθ.

23)

24) υ = υο ± | α |·t

25)

26) x = υο·t ± ½·| α |·t²

27)
αγων

28) ∆ίσκος, που µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, έχει γωνιακή
ταχύτητα ωο=+12r/s και τη στιγµή t=0 αποκτά γωνιακή επιτάχυνση που
µεταβάλλεται σύµφωνα µε το διπλανό διάγραµµα Σχ.4. Να σχεδιάσετε το
διάγραµµα γωνιακής ταχύτητας – χρόνου από τη στιγµή t=0 µέχρι τη στιγ-
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Σχ.4

µή που αντιστρέφεται η φορά κίνησης. Πόσες περιστροφές πρόλαβε να ολοκληρώσει µέχρι τη στιγµή
αυτή;
29) Πότε λέµε ότι ένα σώµα κάνει σύνθετη κίνηση; Πώς µπορούµε να µελετήσουµε µια τέτοια κίνηση; Να
αναφέρετε παραδείγµατα σύνθετων κινήσεων.
30) Η κίνηση ενός κυλιόµενου τροχού µπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα της επαλληλίας (α) µιας µεταφορικής κίνησης, κατά την οποία όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια ταχύτητα υcm, και (β) µιας στροφικής
κίνησης γύρω από τον άξονά του, µε γωνιακή ταχύτητα ω. Πώς µπορούµε να προσδιορίσουµε κάθε
στιγµή την ταχύτητα µε την οποία κινείται οποιοδήποτε σηµείο του τροχού; Με τι ταχύτητα κινούνται
τα σηµεία του άξονα του τροχού;
31) Τι ονοµάζεται κέντρο µάζας ενός σώµατος; Πού βρίσκεται το κέντρο µάζας οµογενών και συµµετρικών
σωµάτων; Μπορεί το κέντρο µάζας ενός σώµατος να βρίσκεται έξω από αυτό; Πότε συµπίπτει το κέντρο µάζας ενός σώµατος µε το κέντρο βάρους του;
32) Μπορούµε να λέµε ότι ένα στερεό σώµα έχει ορµή p = m ⋅ υ σαν να ήταν υλικό σηµείο; Αν ναι, ποιο
είναι το σηµείο εφαρµογής του διανύσµατος p και ποια ακριβώς είναι η ταχύτητα υ ; Μπορούµε να
λέµε το ίδιο ακόµα κι όταν το στερεό κάνει σύνθετη κίνηση;
33) Πότε λέµε ότι ένας τροχός κυλίεται (χωρίς ολίσθηση); Να δείξετε ότι κατά την κύλιση ενός τροχού ισχύουν οι σχέσεις: υcm = ω·R και αcm = αγων·R.
34) Είναι δυνατόν να ικανοποιείται η προηγούµενη συνθήκη υcm = ω·R και ο τροχός να σπινάρει αντί να
κυλίεται;

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μητρόπουλ ος
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