Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

3.5 Έργο – Ενέργεια. Ερωτήσεις
1) Ένα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του
σώµατος υποδιπλασιαστεί, τότε η κινητική του ενέργεια θα
i) υποτετραπλασιαστεί.
ii) υποδιπλασιαστεί.
iii) τετραπλασιαστεί.
iv) παραµείνει αµετάβλητη.
2) Ένας κύλινδρος αφήνεται στην κορυφή Α ενός κεκλιµένου επιπέδου, οπότε κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και µετά από λίγο φτάνει µε
ταχύτητα υ στη βάση του επιπέδου. Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή
λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
i) Η τελική ταχύτητα του κέντρου Ο µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση υ=acm·t. Σ.
ii) Η τριβή που ασκείται πάνω του είναι στατική. Σ.
iii) Το µέτρο της τριβής υπολογίζεται από τη σχέση Τ=µmgσυνφ.
iv) Το έργο της τριβής είναι αρνητικό. Λ.
v) Κατά τη διάρκεια της κίνησης η Μηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή. Σ.
3) Ένας κύβος από πάγο και µία σφαίρα αφήνονται από το ίδιο ύψος σε πλάγιο επίπεδο. Η σφαίρα κυλίεται κατά µήκος του πλάγιου επιπέδου ενώ ο
κύβος ολισθαίνει χωρίς τριβή. Οι µάζες των δύο σωµάτων είναι ίσες και οι
διαστάσεις τους µικρές σε σχέση µε το ύψος από το οποίο αφέθηκαν να
κινηθούν.
i) Τα δυο επίπεδα είναι λεία.
ii) Κατά την κίνηση του κύβου η µηχανική ενέργεια διατηρείται, όχι όµως και κατά την κίνηση της σφαίρας
iii) Τα δύο σώµατα θα φτάσουν στη βάση του επιπέδου έχοντας ίσες κινητικές ενέργειες.
iv) Τα δύο σώµατα θα φτάσουν στη βάση του επιπέδου έχοντας ίσες κατά µέτρο ταχύτητες κέντρου µάζας
4) Μια ράβδος µήκους ;, µάζας m, στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α, χωρίς τριβές. Σε µια στιγµή
που η ράβδος σχηµατίζει µε την κατακόρυφο γωνία θ έχει γωνιακή ταχύτητα ω.
i) Για τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου:
a)

Έχει την κατεύθυνση που δείχνει το βελάκι στο διπλανό σχήµα.

b) Είναι κάθετη στο επίπεδο του χαρτιού µε φορά προς τα µέσα και διέρχεται από το µέσον Ο της
ράβδου.
c)

Αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό.
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d) Θα αποκτήσει µέγιστη τιµή, τη στιγµή που η ράβδος θα γίνει κατακόρυφη.
ii) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις.
a)

Η συνολική ροπή που ασκείται στη ράβδο έχει µέτρο τ= ½ mg;ηµθ. Σ.

b) Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής της ράβδου είναι ίσος µε ½ mg;ηµθ. Σ.
c)

Η ισχύς του βάρους στη θέση αυτή είναι Ρ= ½ mg;ω·ηµθ. Σ.

d) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου είναι ίσος µε ½ mgω·ηµθ. Λ.
5) Μια οµογενής σανίδα µήκους ; µπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από
οριζόντιο άξονα ο οποίος διέρχεται από ένα σηµείο Ο, όπου (ΒΟ)=;/4. Σε µια στιγµή
t=0 ασκείται στο άκρο Α µια δύναµη F σταθερού µέτρου η οποία είναι πάντα κάθετη
στη σανίδα, µε αποτέλεσµα µετά από λίγο η σανίδα να βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
i) Η σανίδα θα αποκτήσει σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.
ii) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου είναι σταθερός.
iii) Η κινητική ενέργεια της ράβδου τη στιγµή που θα είναι οριζόντια είναι ίση µε το έργο της δύναµης.
iv) Η κινητική ενέργεια της ράβδου τη στιγµή που θα είναι οριζόντια είναι µικρότερη από το έργο της
δύναµης.
6) Ένας κύλινδρος µάζας m και ακτίνας R ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή
t=0 ασκείται στον άξονά του µια σταθερή οριζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις.
i) Αν το επίπεδο είναι λείο τότε ο κύλινδρος θα εκτελέσει µόνο µεταφορική κίνηση. Σ.
ii) Αν υπάρχει τριβή, αυτή θα έχει φορά προς τα αριστερά. Σ.
iii) Υπεύθυνη για την περιστροφή του κυλίνδρου είναι η ασκούµενη τριβή. Σ.
iv) Αν η τριβή είναι στατική, τότε ο κύλινδρος θα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Σ.
v) Αν ο κύλινδρος ολισθαίνει ή όχι εξαρτάται από το µέτρο της δύναµης F. Σ.
vi) Αν ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, τότε το έργο της δύναµης F είναι ίσο µε την συνολική
κινητική ενέργεια του κυλίνδρου. Σ.
7) Γύρω από έναν οµογενή κύλινδρο τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα και κατόπιν τον
τοποθετούµε σε οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήµα για t=0 ασκούµε πάνω του
οριζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα, οπότε ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= ½ m·R2.
i) Αν ο άξονας του κυλίνδρου µετακινηθεί κατά x, τότε το έργο της δύναµης F είναι ίσο µε:
α) F·x.

β) F·R·x. γ) 2 F·x δ) τριπλάσιο από το έργο της τριβής.

ii) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι:
α) σταθερός

β) F·υcm. γ) F·R·ω. δ) 2 F·υcm.

8) Γύρω από έναν οµογενή κύλινδρο τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα. Τραβάµε το νήµα ασκώντας στο άκρο
του Α σταθερή κατακόρυφη δύναµη F= ½ mg, ενώ ταυτόχρονα αφήνουµε τον κύλινδρο να κινηθεί. Αν
ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= ½ mR2.
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Αν ο κύλινδρος µετατοπισθεί κατακόρυφα κατά h, τότε η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου θα είναι ίση:
i) µε το έργο του βάρους.
ii) µε τη µείωση της δυναµικής ενέργειας του κυλίνδρου.
iii) Με 2mgh
iv) Με 1,5mgh.
9) Από το ίδιο ύψος σε δύο κεκλιµένα επίπεδα αφήνονται
να κινηθούν ένα σώµα Σ και ένας κύλινδρος Κ ίδιας µάζας. Το σώµα Σ κινείται χωρίς τριβές ενώ ο κύλινδρος
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
i) Στον κύλινδρο ασκείται δύναµη τριβής µε φορά προς τα πάνω. Σ.
ii) Η τριβή που ασκείται στον κύλινδρο δίνεται από τη σχέση Τ=µΝ, όπου µ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης. Λ.
iii) Μεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά το σώµα Σ. Σ.
iv) Στην βάση του επιπέδου θα φτάσει πρώτο το σώµα Σ µε µεγαλύτερη ταχύτητα. Σ.
v) Στην βάση του επιπέδου θα φτάσει πρώτο το σώµα Σ µε µεγαλύτερη κινητική ενέργεια.
vi) Ισχύει η διατήρηση της Μηχανικής ενέργειας και για τις δύο περιπτώσεις. Σ.
vii) Επειδή στον κύλινδρο ασκείται τριβή, η Μηχανική ενέργεια του κυλίνδρου µειώνεται. Λ.
10) Ένας τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υcm=υ0, όταν συναντά λείο κεκλιµένο επίπεδο κλίσεως θ, στο οποίο
αρχίζει να ανεβαίνει. Το µέγιστο ύψος από το οριζόντιο επίπεδο στο οποίο φτάνει είναι h. Αν δίνεται για τον τροχό Ι= ½ m·R2, ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής στο οριζόντιο επίπεδο είναι ω0=υ0/R. Σ.
ii) Η αρχική κινητική ενέργεια του τροχού είναι ίση µε Κ= ¾ mυ02. Σ.
iii) Η επιβράδυνση στη διάρκεια της ανόδου στο κεκλιµένο επίπεδο έχει µέτρο acm= gηµθ. Σ.
iv) Το µέγιστο ύψος θα υπολογιστεί µε εφαρµογή της Α∆ΜΕ από την εξίσωση: ¾ mυ02=mgh. Λ.
11) Ο κύλινδρος του σχήµατος κυλίεται στο οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να ολισθαίνει και
σε µια στιγµή εγκαταλείπει το οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υcm. Κατά την οριζόντια βολή που θα εκτελέσει:
i) Η ταχύτητα του άξονα του κυλίνδρου:
α) αυξάνεται β) µειώνεται

γ) παραµένει σταθερή.

ii) Η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου:
α) αυξάνεται β) µειώνεται

γ) παραµένει σταθερή.

iii) Η στροφορµή του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του:
α) αυξάνεται β) µειώνεται

γ) παραµένει σταθερή.
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iv) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου:
α) αυξάνεται β) µειώνεται

γ) παραµένει σταθερή.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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