Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

3. Γενικές Ερωτήσεις µε δικαιολόγηση
1) Χρόνος περιστροφής ράβδων.
∆ύο οµογενείς ράβδοι ίδιου µήκους αλλά διαφορετικών µαζών Μ2>Μ1, µπορούν να στρέφονται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το ένα τους άκρο, χωρίς τριβές. Οι ράβδοι αφήνονται ταυτόχρονα να κινηθούν από την οριζόντια θέση.

Αναφερόµενοι στις θέσεις που οι ράβδοι σχηµατίζουν γωνία θ µε την οριζόντια διεύθυνση:
i) Για τις γωνιακές ταχύτητες των δύο ράβδων ισχύει:
α) ω1<ω2

β) ω1=ω2

γ) ω1 > ω2

ii) Για τις γωνιακές επιταχύνσεις των δύο ράβδων ισχύει:
α) αγ1< αγ2

β) αγ1=αγ2

γ) αγ1 >αγ2

iii) Στη θέση αυτή θα φτάσει πιο γρήγορα:
α) Η πρώτη ράβδος, β) η δεύτερη ράβδος

γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα.

iv) Κατά τη διάρκεια της κίνησης των ράβδων, µεγαλύτερη στροφορµή ως προς (κατά) τον άξονα περιστροφής τους, θα αποκτήσει:
α) Η πρώτη ράβδος, β) η δεύτερη ράβδος

γ) θα αποκτήσουν ίσες στροφορµές.

∆ίνεται η ροπή αδράνειας µιας οµογενούς ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το άκρο της Ι= 1/3
Μℓ2.
2) Μια σφαίρα στο άκρο ράβδου.
Μια σφαίρα µάζας Μ και ακτίνας R είναι προσδεδεµένη µε αβαρή ράβδο µήκους
ℓ=4R, όπως στο σχήµα (η σφαίρα έχει τρυπηθεί και το άκρο της ράβδου φτάνει στο
κέντρο της σφαίρας Κ). Το άλλο άκρο Ο της ράβδου µπορεί να στρέφεται γύρω από
οριζόντιο άξονα, χωρίς τριβές. Φέρνουµε τη σφαίρα σε τέτοια θέση ώστε η ράβδος να
είναι οριζόντια και την αφήνουµε να κινηθεί. Για τη θέση που η ράβδος σχηµατίζει µε
την κατακόρυφη γωνία θ:
i) Η επιτρόχια επιτάχυνση του κέντρου Κ της ράβδου έχει µέτρο:
α) α < g·ηµθ

β) α = g·ηµθ γ) α > g·ηµθ

ii) Η ταχύτητα του κέντρου Κ της ράβδου έχει µέτρο
α) υ <

8Rg ⋅ συνθ

β) υ =

8Rg ⋅ συνθ

γ) υ >

8Rg ⋅ συνθ

Για τη σφαίρα Ιcm=0,4 mR2.
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3) Ερώτηση θεωρίας σε ένα σύστηµα.
Η οµογενής σανίδα ΟΑ µήκους ℓ και µάζας Μ µπορεί να στρέφεται
σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το
άκρο του Ο, ισορροπεί δε σε οριζόντια θέση, δεµένη στο άλλο της
άκρο Α, µε κατακόρυφο νήµα όπως στο σχήµα. Εξάλλου η σφαίρα Σ
ηρεµεί στο κάτω άκρο του ελατηρίου επιµηκύνοντάς το κατά
∆ℓ=0,2m. Εκτρέπουµε προς τα κάτω τη σφαίρα Σ κατά 0,2m και την
αφήνουµε να ταλαντωθεί.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
Α) i) Η τάση του νήµατος Τ είναι ίση κατά µέτρο µε τη δύναµη του
ελατηρίου.
ii) Η δύναµη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα είναι κατακόρυφη όπως έχει σχεδιαστεί στο σχήµα.
iii) Η µέγιστη τιµή της τάσης του νήµατος είναι µεγαλύτερη από 2mg.
Β) Τη χρονική στιγµή t0 που η σφαίρα Σ βρίσκεται στην ανώτερη θέση της ταλάντωσής της, κόβουµε το
νήµα, από το οποίο κρέµεται η ράβδος στο σηµείο Α. Αµέσως µετά:
i)

Η σφαίρα Σ έχει επιτάχυνση α=g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

ii) Η επιτάχυνση του άκρου Α είναι ίση µε την επιτάχυνση της σφαίρας.
iii) Η επιτάχυνση της σφαίρας Σ συνδέεται µε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου µε τη σχέση αΣ = αγων·ℓ.

iv) Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου υπολογίζεται από την εξίσωση:
Μgℓ/2 + mgℓ = 1/3 Μℓ2·αγων.
v) Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου έχει µέτρο αγων=3g/2ℓ.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου, ως προς κάθετο άξονα που περνά από το µέσον της Κ Ι=Μℓ2/12.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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