Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

3.3 Ερωτήσεις δυναµικής µε δικαιολόγηση
1) Τροχός και Τριβή
Ένας τροχός εκτοξεύεται σε οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα υ0 και αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0, όπως στα παρακάτω σχήµατα.
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i) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στον τροχό σε κάθε περίπτωση.
ii) Σε ποια περίπτωση ασκείται µεγαλύτερη τριβή στον τροχό;
2) Ποια η κατεύθυνση της Τριβής;
Μπορείτε να ερµηνεύσετε την κατεύθυνση της τριβής στα παρακάτω σχήµατα;

3) Η σφαίρα ή ο κύβος;
Πάνω σε ένα τραπέζι ηρεµούν ένας κύβος και µια σφαίρα
και της ίδιας µάζας, που εµφανίζουν µε το επίπεδο τον ίδιο
συντελεστή τριβής µ, απέχοντας την ίδια απόσταση d από
το άκρο του. Σε µια στιγµή δέχονται την επίδραση δύο ίσων σταθερών οριζόντιων δυνάµεων F (ο φορέας των δυνάµεων διέρχεται από το κέντρο µάζας των στερεών), µε
µέτρα F=2µΜg. Η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει,
ενώ ο κύβος ολισθαίνει.
Το τραπέζι θα εγκαταλείψει πρώτα:
α) Η σφαίρα,

β) ο κύβος

γ) θα εγκαταλείψουν ταυτόχρονα το τραπέζι.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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4) Στερεό µε κυκλική διατοµή.
Κατά µήκος ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήνεται να κινηθεί ένα στερεό µε κυκλική διατοµή
(σφαίρα, δίσκος, στεφάνη ή κύλινδρος) ακτίνας R και µάζας Μ, η ροπή αδράνειας του οποίου δίνεται από τη σχέση Ι=λ·ΜR2. Το στερεό κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
i) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του στερεού δίνεται από την εξίσωση:
α) a =

Mgηµθ
λ +1

β) a =

gηµθ
λ +1

γ) a =

gηµθ
λR − 1

ii) Είναι σωστό ότι στο στερεό ασκείται τριβή, το µέτρο της οποίας δίνεται από τη σχέση Τ=µΝ, όπου µ ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης;
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
5) ∆ίσκος και κυκλική στεφάνη.
Ένας κυκλικός δίσκος και µια στεφάνη της ίδιας ακτίνας και από το ίδιο υλικό, αφήνονται από το ίδιο ύψος
και κυλίονται κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου, χωρίς ολίσθηση.

i) Στη βάση του επιπέδου θα φτάσει γρηγορότερα:
α) ο δίσκος β) η στεφάνη γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα.
ii) Περισσότερες περιστροφές θα εκτελέσει:
α) ο δίσκος β) η στεφάνη γ) θα εκτελέσουν ίδιες περιστροφές.
∆ίνονται οι ροπές αδράνειας, του δίσκου Ι1= ½ ΜR2 και για τη στεφάνη Ι2=mR2.
6) Κίνηση κυλίνδρου.
Γύρω από έναν οµογενή κύλινδρο τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα και κατόπιν τον τοποθετούµε σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήµα για t=0 ασκούµε πάνω του οριζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= 1/2 mR2.
i) Ο κύλινδρος θα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
ii) Ο κύλινδρος θα εκτελέσει µόνο µεταφορική κίνηση οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
iii) Ένα σηµείο Α επαφής του κυλίνδρου µε το επίπεδο έχει µηδενική ταχύτητα.
iv) Το σηµείο Α έχει επιτάχυνση προς τα αριστερά.
7) Κατεύθυνση της τριβής
Γύρω από έναν οµογενή κύλινδρο τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα και κατόπιν τον τοποθετούµε σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήµα για t=0 ασκούµε πάνω του οριwww.ylikonet.gr
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ζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= ½ mR2.
i) Ο κύλινδρος θα εκτελέσει µόνο µεταφορική κίνηση οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
ii) Η ασκούµενη τριβή έχει φορά προς τα αριστερά.
iii) Το σηµείο Α έχει επιτάχυνση προς τα αριστερά.
iv) Για την επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου ισχύει acm> F/m.
8) Κίνηση γιο - γιο.
Γύρω από έναν οµογενή κύλινδρο τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα. Τραβάµε το νήµα ασκώντας στο άκρο του Α σταθερή κατακόρυφη δύναµη F, ενώ ταυτόχρονα αφήνουµε τον κύλινδρο να κινηθεί. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= 1/2 mR2.
i) Αν F=mg, τότε:
α) Ο κύλινδρος εκτελεί σύνθετη κίνηση.
β) Το σηµείο Α παραµένει ακίνητο.
γ) Το σηµείο Α κινείται προς τα πάνω µε επιτάχυνση a=2F/m.
δ) Ο κύλινδρος κινείται προς τα πάνω µε επιτάχυνση a=2F/m.
ii) Αν F=mg/2 ποια πρόταση είναι λάθος;
α) Ο κύλινδρος εκτελεί σύνθετη κίνηση. Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη µε φορά προς τα κάτω και
στροφική οµαλά επιταχυνόµενη.
β) Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου έχει µέτρο g/2 και φορά προς τα κάτω.
γ) Η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας του.
δ) Η επιτάχυνση του σηµείου Α έχει µέτρο g/2 και φορά προς τα κάτω.
iii) Αν F=mg/2 και ο κύλινδρος µετατοπισθεί κατακόρυφα κατά h, τότε η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου
θα είναι ίση:
α) µε το έργο του βάρους.
β) µε τη µείωση της δυναµικής ενέργειας του κυλίνδρου.
γ) µε 2mgh
δ) µε 1,5mgh.
9) Τάση του νήµατος και επιτάχυνση.
Η οµογενής ράβδος ΑΒ του σχήµατος, έχει µάζα Μ και µήκος L, συνδέεται στο άκρο της Α σε άρθρωση και
ισορροπεί οριζόντια δεµένη στο άκρο νήµατος στο σηµείο Μ, όπου (ΑΜ)= ¾ L , ενώ στο άκρο της Β κρέµεται µε άλλο νήµα σώµα Σ µάζας ½ Μ. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το άκρο Α, Ι = 1/3
ΜL2.
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Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Στην ράβδο ασκούνται 3 δυνάµεις. Μια από το νήµα η Τ1, το βάρος της W και το βάρος του Σ.
ii) Η δύναµη που ασκείται στο άκρο Β από το νήµα είναι κατακόρυφη και ίση µε το βάρος του Σ.
iii) Η τάση Τ1 έχει µέτρο Τ1= Μg+Μg/2= 3/2 Μg.
Β) Σε µια στιγµή κόβουµε τι νήµα (1). Αν Ι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το άκρο Α, τότε αµέσως
µετά η ράβδος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση που υπολογίζεται από τη σχέση:
i) w·L/2 + w1·L/2= Ι·αγων.
ii) w·L/2 + Τ·L/2= Ι·αγων, όπου Τ η τάση του νήµατος (2).
iii) w·L/2 = Ι·αγων.
Γ) Η επιτάχυνση του σηµείου Β είναι µεγαλύτερη, ίση ή µικρότερη από την επιτάχυνση του σώµατος Σ;
10) Επιτάχυνση στη σύνθετη κίνηση στερεού.
Ένας κύλινδρος ακτίνας R=1m ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ο κύλινδρος έχει µια εγκοπή βάθους 0,6m
µέσα στην οποία έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα. Ασκούµε στο άκρο Α του νήµατος µια σταθερή οριζόντια
δύναµη F=14Ν µέχρι να µετατοπιστεί το άκρο Α κατά xΑ=5m, όπως φαίνεται στο σχήµα:

Η επιτάχυνση ενός σηµείου Ρ (επαφής του κυλίνδρου µε το επίπεδο) είναι:
α) 1/7 αΑ,

β) 2/7 αΑ

γ) ½ αΑ

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του που διέρχεται από τα κέντρα
των δύο βάσεών του Ι= ½ ΜR2.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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