Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

3.5.1 Έργο-Ενέργεια. Ερωτήσεις Θεωρίας
1) Ένα σώµα εκτελεί στροφική κίνηση, γύρω από κάποιο άξονα, µε γωνιακή ταχύτητα ω . Με τη βοήθεια
της σχέσης µεταξύ των µέτρων γραµµικής και γωνιακής ταχύτητας (υ=ω·r) και της σχέσης ορισµού της
ροπής αδράνειας (Ι=Σmi·ri2), να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια Κ του σώµατος λόγω της περιστροφής του.
2) Πώς υπολογίζουµε την κινητική ενέργεια ενός σώµατος που εκτελεί σύνθετη κίνηση;
3) Πώς υπολογίζουµε το έργο της ροπής µιας δύναµης (α) γενικά, (β) όταν η ροπή της δύναµης παραµένει
σταθερή.
4) Πώς ορίζεται η ισχύς P µιας δύναµης F και πώς µπορούµε να την υπολογίσουµε αν γνωρίζουµε (α) την
ταχύτητα υ του σώµατος στο οποίο ασκείται, (β) την γωνιακή ταχύτητα ω του σώµατος αν αυτό
στρέφεται.
5) Το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός σώµατος που κάνει µεταφορική κίνηση διατυπώνεται ως εξής: ½·m·υτελ² – ½·m·υαρχ² = ΣWF (η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος είναι ίση
µε την ενέργεια που µεταφέρεται προς ή από αυτό κατά τη διάρκεια της κίνησής του, µέσω του έργου
των δυνάµεων που ασκούνται πάνω του). Να διατυπώσετε το θεώρηµα αυτό για ένα σώµα που κάνει
στροφική κίνηση και να γράψετε την αντίστοιχη µαθηµατική σχέση.
6) Η σφαίρα µάζας M και ακτίνας R του διπλανού σχήµατος Σχ.17 αφήνεται
Μ,R

από την κορυφή του κεκλιµένου επιπέδου ύψους h και κυλίεται (χωρίς ο-
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λίσθηση) µέχρι τη βάση του. Να περιγράψετε τις µετατροπές ενέργειας
που συµβαίνουν κατά την κάθοδό της. Μέσω ποιων έργων συµβαίνουν;
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Ισχύει η διατήρηση της µηχανικής ενέργειας; Εµφανίζεται τριβή κατά την
κάθοδο της σφαίρας; Τι είδους τριβή είναι και ποιο ρόλο παίζει στην κίνηση της σφαίρας; Να δείξετε
ότι η σφαίρα φτάνει κάτω µε ταχύτητα µέτρου υ =
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7) Η ράβδος του διπλανού σχήµατος Σχ.18 µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω
από τον οριζόντιο άξονα που περνάει από το άκρο της Ο και είναι κάθετος σ’ αυ-
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τήν. Από την οριζόντια θέση όπου τη συγκρατούµε, αφήνεται ελεύθερη. Το έργο
της ροπής του βάρους µέχρι την κατακόρυφη θέση είναι:

Σχ.18

W = τ·φ = (m·g·L/2)·(π/2) → W = π·m·g·L/4
Η δυναµική ενέργεια λόγω θέσης ελαττώθηκε όµως κατά: |∆U| = m·g·L/2
Πού κάνουµε λάθος;
8) Η οµογενής συµπαγής σφαίρα του διπλανού σχήµατος Σχ.19 έχει µάζα Μ, Μ,R υ
ο
ακτίνα R και ανεβαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας φ. Η τριβή είναι αρ-
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κετή ώστε η σφαίρα να κυλίεται (χωρίς ολίσθηση). Η µεταφορική της ταχύτητα στο κάτω µέρος είναι

υo και η γωνιακή ταχύτητα ωo κατάλληλη ώστε το σηµείο επαφής µε το κεκλιµένο να έχει µηδενική
ταχύτητα.
(α) Να υπολογίσετε το ύψος Η στο οποίο θα φτάσει µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία. Τι είδους κίνηση
θα κάνει στη συνέχεια; Ποια είναι τα µέτρα της µεταφορικής και της γωνιακής ταχύτητας τη στιγµή που
φτάνει κάτω; Ποια σχέση τα συνδέει;
(β) Υποθέτοντας τώρα ότι το επίπεδο είναι λείο, να υπολογίσετε πάλι το ύψος Η στο οποίο θα φτάσει
µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία. Τι είδους κίνηση θα κάνει στη συνέχεια; Ποια είναι τώρα τα µέτρα της
µεταφορικής και της γωνιακής ταχύτητας τη στιγµή που φτάνει κάτω και ποια σχέση τα συνδέει; Να
υπολογίσετε στη θέση αυτή τη γραµµική ταχύτητα του σηµείου επαφής της µε το επίπεδο.
(γ) Να συγκρίνετε τους συνολικούς χρόνους κίνησης στις δύο περιπτώσεις.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μητρόπουλος
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