Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερώτηση 1η
→

Οµογενής τροχός µάζας m και ακτίνας R που περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτη-

ω0

τα µέτρου ω0 τοποθετείται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς το κέντρο µάζας του να
έχει αρχική ταχύτητα.
Α1. Αν το οριζόντιο δάπεδο είναι λείο και ο τροχός κινείται χωρίς να παραµορcm

φώνεται, τότε:
α. ο τροχός αρχίζει αµέσως να κυλίεται χωρίς ολίσθηση.

β. ο τροχός εκτελεί σύνθετη κίνηση που µπορεί να αναλυθεί σε µία µεταφορική κίνηση και µία περιστροφική περί άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας και είναι κάθετος στο επίπεδο περιστροφής.
γ. ο τροχός θα παραµείνει στην ίδια θέση και θα περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα µέτρου
ω 0.
Α2. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
Να θεωρήσετε ότι ο τροχός κατά την κίνησή του δεν παραµορφώνεται.

Ερώτηση 2η
→

Β1. Στο προηγούµενο θέµα, αν το οριζόντιο δάπεδο παρουσιάζει πολύ µεγάλο

ω0

συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = µολ = µστ, ορ (µ → ∞ ), τότε:
α. ο τροχός ακινητοποιείται αµέσως µετά την επαφή του µε το οριζόντιο δάπεδο.
β. ο τροχός αµέσως µετά την επαφή του µε το οριζόντιο δάπεδο εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση.
γ. ο τροχός αµέσως µετά την επαφή του µε το οριζόντιο δάπεδο παύει να περιστρέφεται και εκτελεί µόνο
µεταφορική κίνηση.
Β2. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
∆ίνεται η ροπή αδρανείας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του Ιcm=

1
mR2.
2

Να θεωρήσετε ότι ο τροχός κατά την κίνησή του δεν παραµορφώνεται.

Ερώτηση 3η
Στερεό σώµα που αποτελείται από δύο οµοαξονικούς κυλίνδρους ακτί-

Γ

νων 2R και R κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή

R Κ

→

ταχύτητα υ. Μία από τις δυνάµεις που επιδρούν τελικά στο σώµα, είναι

F

2R

και η δύναµη F που έχει σταθερό µέτρο και ασκείται στο άκρο αβαρούς
νήµατος που είναι τυλιγµένο στη περιφέρεια του κυλίνδρου ακτίνας R και παραµένει διαρκώς οριζόντιο,
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όπως φαίνεται στο σχήµα. Όταν το κέντρο µάζας Κ του στερεού έχει µετατοπιστεί κατά x, το έργο της δύναµης F είναι:
Γ1. α. WF= Fx

β. WF= 2Fx

γ. WF=

3
2

Fx

Γ2. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

Επιµέλεια

Ξ. Στεργιάδης

www.ylikonet.gr

2

