Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

3.5. Έργο – Ενέργεια. Οµάδα Γ΄.
3.5.21. Οι κινήσεις πάνε και έρχονται….
∆ιαθέτουµε ένα στερεό Σ (ένα καρούλι), αποτελούµενο από δυο δίσκους οι οποίοι συνδέονται µε κύλινδρο,
γύρω από τον οποίο έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα. Η µάζα του Σ είναι Μ=20kg και η εξωτερική του
ακτίνα R=0,4m. Τοποθετούµε το στερεό Σ λείο οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή ασκούµε στο κέντρο
µάζας του Ο µια σταθερή οριζόντια δύναµη F1=20Ν, ενώ ταυτόχρονα τραβάµε το άκρο Α του νήµατος
ασκώντας διαρκώς µια σταθερή κατακόρυφη δύναµη F2=16Ν, όπως στο σχήµα.
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Μετά από λίγο ο άξονας του στερεού (που διέρχεται από το κέντρο Ο) έχει µετατοπισθεί κατά x=2m, ενώ
έχει ξετυλιχθεί νήµα µήκους 0,25m. Για την θέση αυτή ζητούνται:
i) Η ταχύτητα του κέντρου µάζας του στερεού Σ.
ii) Η γωνιακή του ταχύτητα.
iii) Η ταχύτητα ενός σηµείου Β, επαφής του στερεού µε το έδαφος.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του στερεού γύρω από τον άξονα περιστροφής του Ι= 0,4ΜR2.

3.5.22. Οι ενέργειες σε ένα σύστηµα και σε έναν «τροχό».
Στην κορυφή ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου έχει στερεωθεί µια
τροχαλία µάζας m=3kg και ακτίνας R=0,2m, στο αυλάκι της οποίας

A

έχουµε τυλίξει ένα αβαρές µη ελαστικό νήµα, στο άλλο άκρο του οποίου

h

δένουµε έναν κύβο µάζας Μ=m. Σε µια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο τον
κύβο να γλιστρήσει από ένα σηµείο Α. Το νήµα είναι παράλληλο στο
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κεκλιµένο επίπεδο, ενώ δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς
τον άξονά της Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.
i) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του κύβου και της τροχαλίας, τη στιγµή που ο κύβος περνά από σηµείο
Β, τέτοιο ώστε το κέντρο µάζας του να απέχει κατακόρυφα κατά h=2m από τη θέση Α.
ii) Επαναλάβουµε το πείραµα, αντικαθιστώντας τον κύβο µε κύλινδρο ίσης µάζας, όπου το νήµα, µε
κατάλληλο µηχανισµό, συνδέεται στον άξονά του. Να εξετάσετε αν υπάρξει κάποια αλλαγή, στην
κίνηση των σωµάτων.
ii) Σε ένα άλλο κεκλιµένο επίπεδο ίδιας κλίσης, αφήνουµε ελεύθερη την παραπάνω τροχαλία (µόνο το
δίσκο), η οποία κυλίεται και µετά από λίγο περνά από ένα σηµείο Β, τέτοιο ώστε το κέντρο µάζας της
να βρίσκεται 2m χαµηλότερα από την αρχική θέση που ξεκίνησε. Να βρεθεί η κινητική της ενέργεια
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

στη θέση Β. Ποιο µέρος της ενέργειας αυτής αντιστοιχεί στην µεταφορική και ποιο στην
περιστροφική της κίνηση;

3.5.23. Μια στρεφόµενη στεφάνη.
r

Μια στεφάνη µάζας Μ=0,8kg και ακτίνας R=0,5m στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο,

υB B

γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από το άκρο Α µιας διαµέτρου της ΑΒ και ο

O

οποίος βρίσκεται σε ύψος h=1,35 από το έδαφος, χωρίς τριβές. Σε µια στιγµή η
διάµετρος ΑΒ είναι κατακόρυφη και το άκρο Β έχει ταχύτητα υΒ=4m/s.

A

i) Να βρεθεί η κατεύθυνση της δύναµης, που ασκεί ο άξονας στη στεφάνη στη θέση

h

αυτή και στη συνέχεια να υπολογιστεί το µέτρο της.
ii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σηµείου Β, στη θέση που η διάµετρος ΑΒ γίνεται
οριζόντια για πρώτη φορά.
iii) Στην παραπάνω θέση, η στεφάνη απελευθερώνεται από τον άξονα και πέφτει στο έδαφος. Να βρεθεί
η ταχύτητα του κέντρου Ο της στεφάνης τη στιγµή της πρόσκρουσης.
∆ίνεται g=10m/s2.

3.5.24. Μια ράβδος στρέφεται επιµηκύνοντας το ελατήριο.
Μια οµογενής ράβδος ΑΒ µήκους l = 1m και µάζας Μ= 15kg,

∆

µπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από άρθρωση στο
άκρο της Β και ισορροπεί σε οριζόντια θέση δεµένη στο άκρο

O

κατακόρυφου νήµατος σε σηµείο της Γ, όπου (ΑΓ)=0,2m. Παίρνουµε

A

Γ

ένα ιδανικό ελατήριο µε σταθερά k=225Ν/m και φυσικό µήκος

r
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ℓο=(4/15)m και τεντώνοντάς το, συνδέουµε τα άκρα του στο άκρο Α
της ράβδου και στο σηµείο πρόσδεσης του νήµατος ∆, οπότε ο άξονας του ελατηρίου σχηµατίζει µε τη
ράβδο γωνία φ, όπου ηµφ=0,8 (συνφ=0,6).
i) Να βρεθεί η τάση του νήµατος.
ii) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Να υπολογισθεί η αρχική επιτάχυνση του άκρου Α της ράβδου.
iii) Να βρεθεί ως προς το άκρο Β της ράβδου, η στροφορµή και ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής της
ράβδου, τη στιγµή που το ελατήριο θα γίνει κατακόρυφο, αν δεν αναπτύσσονται τριβές στην
άρθρωση.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς την άρθρωση ΙΒ= 1/3 Μℓ2 και g=10m/s2.

3.5.25. Η άνοδος µιας σφαίρας.
Μια σφαίρα µάζας 1kg κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο µε
ταχύτητα κέντρου µάζας υcm=4m/s και στην πορεία της
συναντά ένα κεκλιµένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, κατά
µήκος του οποίου συνεχίζει την κίνησή της. Η κορυφή του
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υcm

κεκλιµένου επιπέδου έχει εξοµαλυνθεί ώστε να µην
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διαταραχθεί το οµαλό πέρασµά της από το ένα επίπεδο στο άλλο. Αν η προς τα πάνω κίνηση της σφαίρας
σταµατήσει όταν το κέντρο της Ο ανέβει κατά h=1m, τότε:
i) Να αποδείξετε ότι κατά την άνοδό της στο κεκλιµένο επίπεδο, η σφαίρα δέχεται δύναµη τριβής από το
επίπεδο.
ii) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της σφαίρας τη στιγµή που σταµατά η άνοδός της στο κεκλιµένο
επίπεδο.
iii) Να υπολογιστεί το έργο της ασκούµενης τριβής κατά την άνοδο της σφαίρας.
Για την σφαίρα ως προς µια διάµετρό της Ι=

2
mR 2 και g=10m/s2.
5

3.5.26. Ο δίσκος και η ταχύτητα ενός σηµείου.
r

Ένας οµογενής δίσκος µάζας Μ και ακτίνας R µπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές,

υ

A

σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από ένα σηµείου

O
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του Κ, το οποίο απέχει από το κέντρο του Ο απόσταση (ΚΟ)= ½ R. Ένα σηµείο Α στην
περιφέρεια του δίσκου έχει ταχύτητα υ, τη στιγµή που η ακτίνα ΑΟ είναι κατακόρυφη,
όπως στο σχήµα. Αν η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς κάθετο άξονα ο οποίος

h

περνά από το κέντρο µάζας του Ο, δίνεται από την εξίσωση Ι= ½ ΜR2, να
υπολογιστούν συναρτήσει των Μ, R, g και υ:
i) Η κινητική ενέργεια του δίσκου στην παραπάνω θέση.
ii) Η µέγιστη ταχύτητα του σηµείου Α στη διάρκεια της περιστροφής του δίσκου.
iii) Αν τη στιγµή που φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, ο άξονας περιστροφής σπάσει και ο δίσκος φτάνει
στο έδαφος µε πρώτο σηµείο επαφής το σηµείο Α, να βρεθεί το ελάχιστο ύψος h από το έδαφος, που
βρισκόταν ο άξονας περιστροφής.
iv) Η τελική κινητική ενέργεια του δίσκου, στην παραπάνω περίπτωση.

3.5.27. Όταν η τριβή επιταχύνει έναν τροχό.
Ένας τροχός µάζας Μ=10kg και ακτίνας R=0,4m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το
οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µs=µ=0,2. Σε µια στιγµή t0=0, δέχεται µέσω
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κατάλληλου µηχανισµού µια σταθερή ροπή, µέτρου τ=16Νm, όπως στο σχήµα.
i) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του άξονα του τροχού και η γωνιακή επιτάχυνση του
τροχού.
ii) Η ταχύτητα υcm του άξονα Ο του τροχού και η γωνιακή του ταχύτητα τη χρονική στιγµή t1=4s.
iii) Πόση ενέργεια µεταφέρεται στον τροχό µέσω της ασκούµενης ροπής;
iv) Να υπολογιστεί η µηχανική ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική εξαιτίας της τριβής, στο παραπάνω
χρονικό διάστηµα;
v) Να βρεθεί η µέγιστη τιµή της ροπής την οποία θα µπορούσαµε να ασκήσουµε στον τροχό για να µην
παρατηρηθεί ολίσθηση.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2.
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3.5.28. Μια ροπή και µια δύναµη επιταχύνουν.
Ένας τροχός µάζας Μ και ακτίνας R=0,5m ηρεµεί σε λείο οριζόντιο

Or

επίπεδο Α. Σε µια στιγµή δέχεται µέσω του άξονα µια σταθερή ροπή
µέτρου τ=1,5Ν·m και µια σταθερή οριζόντια δύναµη στον άξονά του
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F=4Ν, όπως στο σχήµα. Μετά από λίγο, αφού µετακινηθεί κατά
x=8m, περνάει σε Β επίπεδο, το οποίο παρουσιάζει µε τον τροχό συντελεστή τριβής µ=0,2, στη θέση Γ.
i) Να υπολογιστεί η ενέργεια που µεταφέρεται στον τροχό µέσω της ασκούµενης ροπής, µέχρι τη θέση Γ.
ii) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του τροχού στη θέση Γ.
iii) Αν η µάζα του τροχού είναι ίση µε 4kg, για τη χρονική στιγµή ελάχιστα πριν περάσει ο τροχός στο Β
επίπεδο, να βρεθούν:
α) Η ισχύς της δύναµης F και ο ρυθµός µεταβολής της µεταφορικής κινητικής ενέργειας του τροχού.
β) Ο αντίστοιχος ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής.
γ) Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του τροχού, ως προς τον άξονά του.
iv) Για τη στιγµή, αµέσως µόλις περάσει ο τροχός στο Β επίπεδο να υπολογιστούν:
α) Ο ρυθµός µεταβολής της µεταφορικής κινητικής ενέργειας του τροχού.
β) Ο αντίστοιχος ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής.
γ) Ο ρυθµός µε τον οποίο µηχανική ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική εξαιτίας της τριβής.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.

3.5.29. Η στεφάνη και η σηµειακή µάζα.
Μια στεφάνη ακτίνας 0,2m και µάζας m=1kg, η οποία θεωρείται συγκεντρωµένη
στην περιφέρειά της, µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, σε κατακόρυφο επίπεδο,
γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από ένα σηµείο Ο της

O

περιφέρειάς της. Σε ένα σηµείο Α της περιφέρειας της στεφάνης, όπου η γωνία

K

Σ
A

ΟΚΑ είναι ορθή, έχει προσδεθεί ένα σώµα Σ, ίσης µάζας µε τη στεφάνη, το οποίο

θεωρείται υλικό σηµείο, δηµιουργώντας έτσι το στερεό s. Στρέφουµε το στερεό s, ώστε η ακτίνα της ΚΑ
της στεφάνης να είναι κατακόρυφη και σε µια στιγµή (t0=0) το αφήνουµε να περιστραφεί.
i) Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του στερεού s, ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο.
ii) Ποια η αρχική επιτάχυνση του σώµατος Σ, µόλις αφήσουµε το στερεό να κινηθεί;
iii) Μετά από λίγο, τη στιγµή t1, η ακτίνα ΚΑ γίνεται οριζόντια για πρώτη φορά.
Για τη στιγµή αυτή να βρεθούν:
α) Η γωνιακή ταχύτητα του στερεού και η ταχύτητα του σώµατος Σ.
β) Η

στροφορµή και ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του στερεού s,

ως προς τον άξονα

περιστροφής του.
γ) Η στροφορµή και ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του σώµατος Σ, ως προς το σηµείο Ο.
δ) Η κινητική ενέργεια και ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας, του στερεού s.
ε) Η κινητική ενέργεια και ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας, της στεφάνης.
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∆ίνεται g=10m/s2.

Υλικό Φυσικής-Χηµείας.
Ε̟ειδή το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…
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