Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

3.2 Ισορροπία στερεού. Ερωτήσεις
1) Αν το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν πάνω σ' ένα στερεό σώµα, το οποίο περιστρέφεται
γύρω από σταθερό άξονα, είναι µηδέν, τότε
i) η γωνιακή του ταχύτητα µεταβάλλεται.
ii) η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή.
iii) η γωνιακή του επιτάχυνση µεταβάλλεται.
iv) η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής του µεταβάλλεται.
2) Για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώµα στο οποίο ασκούνται πολλές οµοεπίπεδες δυνάµεις,
θα πρέπει :
i) η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να είναι µηδέν
ii) το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών των δυνάµεων να είναι µηδέν
iii) η συνισταµένη των δυνάµεων και το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών των δυνάµεων ως προς το κέντρο µάζας να είναι µηδέν
iv) η συνισταµένη των δυνάµεων και το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών των δυνάµεων ως προς οποιοδήποτε σηµείο να είναι µηδέν
3) Σωστού - λάθους
i) κέντρο µάζας ενός σώµατος µπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώµα.
ii) Η ροπή ζεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο του επιπέδου που ορίζουν.
4) Η οµογενής ράβδος ΑΓ έχει µήκος 2m και βάρος 20Ν και ισορροπεί
οριζόντια, όπου στο Α υπάρχει άρθρωση και το άκρο Γ δένεται µε νήµα
µε το σηµείο ∆.
Ποιες προτάσεις είναι λάθος.
iii) Η ροπή του βάρους ως προς το σηµείο ∆ είναι -20Νm.
iv) Η ροπή της τάσης του νήµατος ως προς το ∆ είναι µηδέν.
v) Η ράβδος ΑΓ δέχεται µια δύναµη στο σηµείο Α από τον τοίχο F, η ροπή της οποίας ως προς το σηµείο ∆, έχει µέτρο 20Νm.
vi) Η δύναµη F περνά από το µέσο Μ του νήµατος Γ∆.
vii) Η ροπή της δύναµης F ως προς το Γ είναι +40Νm.
5) Η οµογενής ράβδος ΑΓ έχει µήκος 4m και βάρος 30Ν και ισορροπεί
οριζόντια, όπου στο Γ υπάρχει άρθρωση και το µέσο Μ δένεται µε νήµα
µε το σηµείο ∆.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος
i) Η ράβδος δέχεται 3 δυνάµεις: Το βάρος του στο Μ, την τάση του
νήµατος Τ και µια δύναµη F από τον τοίχο στο σηµείο Γ.
ii) Η ροπή του βάρους ως προς το Γ είναι +60Νm.
iii) Η δύναµη F είναι οριζόντια µε φορά από το Γ προς το Α.
iv) Η ροπή της τάσης ως προς το Γ είναι -60Νm.
v) Η ροπή της τάσης ως προς το σηµείο Α είναι -60Νm.
vi) Η ροπή της δύναµης F ως προς το ∆ είναι -120Νm.
6) Οµογενής σφαίρα ισορροπεί πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο κλίσεως θ δεµένη µε οριζόντιο νήµα, όπως στο σχήµα.
i) Το επίπεδο είναι λείο
ii) Η δύναµη που δέχεται η σφαίρα από το επίπεδο είναι κατακόρυφη.
θ
iii) Η σφαίρα δέχεται τριβή µε φορά προς τα πάνω η ροπή της οποίας ως προς το
κέντρο της σφαίρας, έχει µέτρο ίσο µε την ροπή της τάσης του νήµατος.
iv) Η σφαίρα δέχεται τριβή µε φορά προς τα πάνω η ροπή της οποίας ως προς το κέντρο της σφαίρας,
έχει µέτρο µεγαλύτερο από το µέτρο της ροπής της τάσης του νήµατος.
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