Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

3.4. Στροφορµή. Οµάδα Γ.
21. Μια …δύσκολη περίπτωση, σαν φύλλο εργασίας.
Μια σανίδα ΑΒ κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υο. Σε µια
στιγµή t=0, αφήνουµε πάνω της σε σηµείο Γ, µια σφαίρα, χωρίς ταχύτητα
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και χωρίς να περιστρέφεται, όπως στο σχήµα. Μεταξύ σανίδας και σφαίρας
αναπτύσσεται τριβή.
i) Η τριβή που θα ασκηθεί στη σφαίρα θα είναι:
α) Τριβή ολίσθησης,

β) Στατική τριβή.

ii) Η τριβή που θα ασκηθεί στην σφαίρα, θα έχει φορά:
α) προς τα δεξιά,

β) προς τα αριστερά.

iii) Μετά από λίγο η ταχύτητα του κέντρου Ο της σφαίρας είναι ίση µε 1m/s. Να βρεθούν οι ταχύτητες:
α) του σηµείου επαφής ∆ της σφαίρας µε τη σανίδα.
β) του αντιδιαµετρικού του σηµείου Ε.
iv) Σε µια στιγµή t1 η ταχύτητα του σηµείου ∆, γίνεται ίση µε την ταχύτητα υ1 της σανίδας, ενώ η σφαίρα
βρίσκεται ακόµη πάνω στη σανίδα.
α) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στη σφαίρα τη στιγµή αυτή.
β) Να περιγράψτε την κίνηση της σφαίρας και της σανίδας µετά την στιγµή t1.
v) Αν η σφαίρα έχει ίση µάζα µε τη σανίδα, τότε η τελική ταχύτητα της σανίδας θα είναι:
α) υ2 < ½ υ0, β) υ2 = ½ υ0, γ) υ2 > ½ υ0
v) Η σφαίρα:
α) Θα κινηθεί για πάντα πάνω στη σανίδα.
β) Θα εγκαταλείψει κάποια στιγµή τη σανίδα από το άκρο της Α.
γ) Θα εγκαταλείψει κάποια στιγµή τη σανίδα από το άκρο της Β.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που περνά από το κέντρο της Ι= 2/5 mR2.

22. Ψίχουλο πάνω σε δίσκο
Οµογενής δίσκος µάζας Μ και ακτίνας R είναι αρχικά ακίνητος. Πάνω στο
δίσκο και σε απόσταση r από το κέντρο του βρίσκεται ένα ψίχουλο µάζας m
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αµελητέων διαστάσεων. Το σύστηµα µπορεί να περιστρέφεται σε οριζόντιο
επίπεδο γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο
µάζας του. Τη χρονική στιγµή t=0 ασκούµε στην περιφέρεια του δίσκου
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δύναµη σταθερού µέτρου F, η οποία εφάπτεται συνεχώς στο δίσκο.
Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι
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Ι= ½ mR2.
α. να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήµατος
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β. να υπολογίσετε το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της στροφορµής του ψίχουλου
γ. να εξηγήσετε γιατί η στατική τριβή που ασκείται στο ψίχουλο δεν διέρχεται από το κέντρο Ο του δίσκου
δ. να υπολογίσετε τη στατική τριβή που δέχεται το ψίχουλο σε συνάρτηση µε το χρόνο
ε. αν ο συντελεστής οριακής τριβής µεταξύ δίσκου και ψίχουλου είναι µορ, να υπολογίσετε τη χρονική
στιγµή t1, κατά την οποία το ψίχουλο ολισθαίνει.
∆ίνονται Μ, R, m, r, F, µορ.

23. Ένα σύστηµα σωµάτων σε περιπέτειες…
Μια οριζόντια κυκλική πλατφόρµα µάζας Μ=20kg και ακτίνας R=2m,
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στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, χωρίς τριβές, ο οποίος περνά
από το κέντρο της Ο µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=2rad/s. Πάνω στην
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πλατφόρµα είναι τοποθετηµένη µια µικρή σφαίρα (αµελητέων διαστάσεων)
και µάζας 2kg, η οποία είναι δεµένη στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k=100Ν/m και φυσικού µήκους l0=92cm, το άλλο άκρο του
οποίου δένεται στον άξονα περιστροφής. Μεταξύ σφαίρας και πλατφόρµας δεν αναπτύσσονται τριβές, ενώ η
σφαίρα στρέφεται µαζί µε την πλατφόρµα, χωρίς να µεταβάλλεται η θέση της ως προς αυτήν.
i) Το µήκος του ελατηρίου είναι:
α) l < l 0 , β) l = l 0 , γ) l > l 0 .
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Να υπολογιστεί η στροφορµή κάθε σώµατος (πλατφόρµα-σφαίρα), καθώς και η στροφορµή του
συστήµατος κατά (ως προς) τον άξονα z.
Σε µια στιγµή t0=0, ασκείται εφαπτοµενικά στην πλατφόρµα µια οριζόντια, σταθερού µέτρου δύναµη
F=10Ν, όπως στο παραπάνω σχήµα.
iii) Να βρεθούν οι ρυθµοί µεταβολής της στροφορµής κατά (ως προς) τον άξονα z:
α) του συστήµατος, β) της σφαίρας, γ) της πλατφόρµας.
iv) Να υπολογιστεί η στροφορµή κάθε σώµατος (πλατφόρµα-σφαίρα), καθώς και η στροφορµή του
συστήµατος κατά (ως προς) τον άξονα z, τη στιγµή t1=5s.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της πλατφόρµας, ως προς τον άξονά της Ι= ½ ΜR2.

24. Μεγαλύτερες περιπέτειες…
Μια οριζόντια κυκλική πλατφόρµα µάζας Μ=20kg και ακτίνας R=1m,
µπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα z, χωρίς τριβές, ο
οποίος περνά από το κέντρο της Ο. Πάνω στην πλατφόρµα ηρεµεί ένα
σώµα Σ µάζας m=2kg, δεµένο στο άκρο νήµατος µήκους l = 0 ,8 m , το
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άλλο άκρο του οποίου µέσω ενός δακτυλίου δένεται στον άξονα z, έτσι
ώστε το σώµα Σ µπορεί να περιστρέφεται χωρίς να τυλίγεται το νήµα στον
άξονα. Σε µια στιγµή (t0=0) ασκείται στην περιφέρεια της πλατφόρµας, εφαπτοµενικά, µια οριζόντια
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σταθερού µέτρου δύναµη F=21,6Ν, µε αποτέλεσµα τη στιγµή t1=5s η πλατφόρµα να έχει αποκτήσει γωνιακή
ταχύτητα ω1=10rad/s.
i) Να εξετάσετε αν υπάρχει τριβή µεταξύ σώµατος Σ και πλατφόρµας, µε αποτέλεσµα να τεθεί σε
περιστροφή και το σώµα Σ.
ii) Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής κατά (ως προς) τον άξονα z:
α) του συστήµατος β) της πλατφόρµας και γ) του σώµατος Σ.
στο χρονικό διάστηµα 0-5s.
iii) Να υπολογιστεί τη χρονική στιγµή t1 η στροφορµής κατά (ως προς) τον άξονα z:
α) του συστήµατος β) της πλατφόρµας και γ) του σώµατος Σ.
iv) Τη στιγµή t1 η δύναµη F καταργείται, οπότε µετά από λίγο παρατηρούµε ότι το σώµα Σ δεν γλιστράει
πάνω στην πλατφόρµα. Να υπολογιστεί τότε η ταχύτητα του σώµατος Σ.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της πλατφόρµας, ως προς τον άξονά της Ι= ½ ΜR2.

25. Μια κύλιση µε µεταβλητή επιτάχυνση.
Γύρω από έναν τροχό, µάζας m=20kg και ακτίνας R=0,6m, ο οποίος βρίσκεται
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ακίνητος σε οριζόντιο επίπεδο, έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα. Σε µια στιγµή
t0=0, ασκούµε στο άκρο του νήµατος Α, µια οριζόντια δύναµη F το µέτρο της
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οποίας µεταβάλλεται µε το χρόνο, σύµφωνα µε την εξίσωση F=0,9t (µονάδες
στο S.Ι.). Ο τροχός αρχίζει να κυλίεται, ενώ σταµατάµε να τραβάµε το νήµα και
να ασκούµε δύναµη τη στιγµή t΄=10s.
i) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου Ο του τροχού σε συνάρτηση µε το χρόνο και να κάνετε τη
γραφική της παράσταση, µέχρι τη χρονική στιγµή t2=12s.
ii) Να υπολογιστεί η στροφορµή του τροχού κατά (ως προς) τον άξονα περιστροφής του τροχού ο οποίος
διέρχεται από το κέντρο του Ο, τις χρονικές στιγµές:
α) t1=5s και β) t2=12s.
iii) Να υπολογιστεί ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του τροχού κατά (ως προς) τον άξονα
περιστροφής του τροχού ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του Ο, τις παραπάνω χρονικές στιγµές.
iv) Πόση ενέργεια µεταφέρθηκε στον τροχό µέσω της ασκούµενης δύναµης F και ποια η ισχύς της δύναµης
τη στιγµή t1;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας ως προς κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του Ι= ½ mR2.

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