Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

∆υναµική στερεού. Οµάδα ∆΄
3.3.41. Ανεµιστήρες.
Κατασκευαστής ανεµιστήρων έδωσε 4 σχεδιαστές την
εντολή να σχεδιάσουν ανεµιστήρες µε βάση έναν κύλινδρο µάζας Μ ακτίνας R και ροπής αδράνειας ως
προς το κέντρο του I =

1
MR 2 . Οι σχεδιαστές του
2

παρέδωσαν τα σχέδια που φαίνονται στην διπλανή
εικόνα. Ο πρώτος έχει 8 τρύπες µε το κέντρο της κάθε κυλινδρικής τρύπας να απέχει από το κέντρο του δίσκου απόσταση d =

R
R
και ακτίνα τρύπας r = . Όλες οι τρύπες βρίσκονται σε συµµετρικές θέσεις. Ο
2
6

δεύτερος ανεµιστήρας αποτελείται από 3 ογδοηµόρια, ενώ ο τρίτος ανεµιστήρας αποτελείται από κύλινδρο
ακτίνας r =

R
2R
και δακτυλίδι µε εσωτερική ακτίνα
και εξωτερική ακτίνα R. Τέλος ο τέταρτος ανεµι3
3

στήρας αποτελείται από 4 ογδοηµόρια µε το κάθε ογδοηµόριο να έχει ακτίνα r =

καθένα είναι το

R
και 4 κοµµάτια που το
3

1
2R
τµήµατος δακτυλιδιού µε εσωτερική ακτίνα
και εξωτερική ακτίνα R. Ο κατασκευα8
3

στής θέλοντας να συµπεριφέρονται το ίδιο σε κάθε αυξοµείωση της ταχύτητας περιστροφής σας αναθέτει να
υπολογίσετε την ροπή αδράνειας του καθενός ώστε το µοτέρ που θα βάλει στον καθένα να έχει την κατάλληλη ροπή. Μπορείτε να βοηθήσετε;
Τα µεταλλικά περιβλήµατα που χρησιµοποιούνται για την στήριξη των διαφόρων κοµµατιών στους ανεµιστήρες 2, 3, 4, θεωρούνται αµελητέας µάζας.

3.3.42.

Ο τροχός και το τυλιγµένο νήµα.

Ο τροχός του σχήµατος, µάζας 20kg και ακτίνας R=0,4m, ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ γύρω του έχουµε τυλίξει ένα αβαρές µε µη εκτατό νήµα,
το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε κατακόρυφο τοίχο σε τέτοια θέση,

O

r
F

ώστε το νήµα να είναι οριζόντιο.
Σε µια στιγµή t0=0, ασκούµε στο κέντρο του τροχού µια σταθερή οριζόντια
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δύναµη F=12Ν.
i) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του τροχού καθώς και η γωνιακή του επιτάχυνση.
ii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση των σηµείων επαφής του τροχού µε το έδαφος (στην εικόνα του σηµείου
Α) τη χρονική στιγµή t1=2s.
iii) Αν το επίπεδο δεν ήταν λείο, αλλά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ τροχού και εδάφους ήταν
µ=0,2, να βρεθεί η τάση του νήµατος µετά την εξάσκηση της δύναµης F.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του που περνά από το Ο Ιcm= ½ ΜR2
και g=10m/s2.

3.3.43. Η ράβδος, ο άξονας και το ζεύγος δυνάµεων.
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί µια λεπτή οµογενής ράβδος ΑΒ, µήκους ℓ=4m και µάζας Μ=10kg, η οποία
µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος περνά από ένα σηµείο της
Ο, όπου (ΟΒ)=1m. Σε µια στιγµή t0=0 ασκούνται πάνω της δυο δυνάµεις F1 και F2, σταθερού µέτρου F1=F2=
35 Ν οι οποίες είναι διαρκώς κάθετες στη ράβδο, όπου η πρώτη ασκείται στο άκρο της Α, ενώ η δεύτερη σε
σηµείο Γ, όπου (ΑΓ)=1m, όπως στο σχήµα (δεξιά σε κάτοψη).

r
F2
A

r
F1

r
F2

z

K

O

B

Γ

A
r
F1

K O

Γ

B

i) Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση που θα αποκτήσει η ράβδος.
ii) Κατά ποια γωνία έχει περιστραφεί η ράβδος και ποια η γωνιακή της ταχύτητα τη χρονική στιγµή
t1=2 π s≈ 3,5s.
iii) Ποιά δύναµη (µέτρο και κατεύθυνση) ασκεί στη ράβδο ο άξονας z τη στιγµή t1;
iv) Τη στιγµή t1 ο άξονας σπάει και η ράβδος µπορεί πλέον να κινείται ελεύθερα. Να βρεθεί η θέση της
και η γωνιακή της ταχύτητα τη χρονική στιγµή t2=7,4s.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το µέσον της I cm =

1
Ml 2 .
12

3.3.44. Ολίσθηση κύβου και περιστροφή τροχαλίας.
Στην κορυφή ενός κεκλιµένου επιπέδου έχει στερεωθεί µια τροχαλία µάζας
m=2kg και ακτίνας R=0,2m, στο αυλάκι της οποίας έχουµε τυλίξει ένα αβαρές µη ελαστικό νήµα, στο άλλο άκρο του οποίου δένουµε έναν κύβο
µάζας Μ=4kg, ο οποίος παρουσιάζει µε το επίπεδο συντελεστή τριβής
µ=0,25. Σε µια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο τον κύβο να γλιστρήσει. Αν το

ϑ

νήµα είναι παράλληλο στο κεκλιµένο επίπεδο, η κλίση του οποίου είναι θ,
όπου ηµθ=0,6 και g=10m/s2, να βρεθούν:
i) Η επιτάχυνση µε την οποία θα κινηθεί ο κύβος.
www.ylikonet.gr
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ii) Η γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας, τη στιγµή που θα έχει ξετυλιχθεί νήµα µήκους 1,25m.
iii) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας κύβου και τροχαλίας την παραπάνω χρονική στιγµή.
iv) Το ποσοστό της αρχικής δυναµικής ενέργειας του κύβου, που µεταφέρεται στην τροχαλία µέχρι τη
στιγµή που ο κύβος φτάνει στο έδαφος.

3.3.45. Ένας κύλινδρος πάνω σε µια δοκό.
Η οµογενής δοκός Α∆ µήκους 4m και µάζας Μ=13kg, ισορροπεί σε οριζόντια θέση, δεµένη στο άκρο κατακόρυ-

r
F

φου νήµατος στο άκρο της Α, ενώ στηρίζεται σε τρίποδο
στο σηµείο Γ, όπου (Γ∆)=1m, ενώ πάνω της ηρεµεί ένας

A

Γ

B

κύλινδρος ακτίνας R=0,25m και µάζας m=10kg.

∆

Σε µια στιγµή t0=0 ασκούµε στο κέντρο του κυλίνδρου οριζόντια σταθερή δύναµη F, µε αποτέλεσµα ο κύλινδρος να
κυλίσει και να εγκαταλείψει τη δοκό από το άκρο της ∆ τη
χρονική στιγµή t1=2s, οπότε και παύει να ασκείται η δύναµη F. Στη διάρκεια της παραπάνω κίνησης η δοκός παραµένει ακίνητη.
i)

Να υπολογιστεί το µέτρο της ασκούµενης δύναµης F.

ii) Να βρεθεί ο συνολικός αριθµός των περιστροφών του κυλίνδρου µέχρι τη στιγµή που φτάνει στο έδαφος, αν το ύψος που βρίσκεται η δοκός είναι h=2m.
iii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.
iv) Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής τριβής µεταξύ τριπόδου και δοκού για την ισορροπία της δοκού;

3.3.46. Τραβώντας µια δοκό οριζόντια.
Η οµογενής δοκός ΑΒ µήκους l = 6m και µάζας Μ=12kg ισορροπεί οριζόντια στηριζόµενη σε λείο υποστήριγµα στο σηµείο της ∆ και σε κύλινδρο µάζας m=8 kg στο σηµείο Ε, όπως στο σχήµα.

A

∆

E

B

r
F

A
Σε µια στιγµή ασκούµε στη δοκό οριζόντια σταθερή δύναµη F=30Ν, µε αποτέλεσµα η δοκός να κινηθεί, συµπαρασύροντας και τον κύλινδρο. Αν δεν παρατηρείται ολίσθηση, ούτε µεταξύ δοκού και κυλίνδρου, ούτε
µεταξύ κυλίνδρου και εδάφους, ενώ (Α∆) = (ΕΒ)=1m, να βρεθούν:
i) Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου (αcm).
ii) Η επιτάχυνση της δοκού.
iii) Η απόσταση (ΒΕ΄) του άκρου της δοκού και του σηµείου επαφής της Ε΄ µε τον κύλινδρο, τη στιγµή
που η δοκός χάνει την επαφή µε το ακλόνητο στήριγµα.
www.ylikonet.gr

3

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

iv) Ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής, τον οποίο εµφανίζει ο κύλινδρος µε τη δοκό και το
έδαφος για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η παραπάνω µετακίνηση.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.

3.3.47. Βρείτε την επιτάχυνση και την γωνιακή επιτάχυνση.
Ο κύλινδρος του σχήµατος έχει ακτίνα R=0,2 m, και εγκοπή βάθους R/2 στην

A

οποία έχει τυλιχθεί νήµα δεµένο σταθερά στο σηµείο Α.
Ο συντελεστής τριβής µεταξύ αυτού και του κεκλιµένου επιπέδου είναι 0,5
Το νήµα είναι παράλληλο µε το κεκλιµένο επίπεδο.
∆ίδεται ότι ηµφ=0,6 και συνφ=0,8

ϕ

Επίσης g = 10

m
s2

και I =

m ⋅ R2
2

3.3.48. ∆υο σώµατα και µια διπλή τροχαλία.
H τροχαλία του σχήµατος έχει µάζα Μ =2kg, ακτίνα R = 0,3m, είναι συµπαγής και
οµογενής και φέρει οµόκεντρη κυκλική προεξοχή ακτίνας r = 0,1m. Στην περιφέρεια
της τροχαλίας και στην κυκλική προεξοχή έχουµε τυλίξει δύο νήµατα, (1) και (2),
πολλές φορές ώστε να µην ολισθαίνουν και στα άκρα τους έχουµε δέσει δύο σώµατα
(2)

Σ1 και Σ2 µε µάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα. Τα σώµατα οποία ισορροπούν

(1)

δεµένα και µε τα κατακόρυφα νήµατα (3) και (4) µε το έδαφος, όπως στο σχήµα.

Σ2

Σ1

i) Ποιο νήµα, το (3) ή το (4) µπορούµε να κόψουµε, χωρίς να πάψει να ισορροπεί
το σύστηµα; Να δικαιολογήστε την επιλογή σας.

(3)

(4 )

ii) Να υπολογισθεί η τάση του νήµατος που είναι απαραίτητο για την ισορροπία.
ii) Σε µια στιγµή κόβουµε το παραπάνω νήµα. Να υπολογισθεί η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας.
iii) Πόσο θα έχει αυξηθεί η δυναµική ενέργεια του Σ1 τη στιγµή που η δυναµική ενέργεια του Σ2 έχει µειωθεί κατά 3J;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2.

3.3.49. Μια κύλιση πριν την «καταστροφή»…
Μια οµογενής σανίδα ΑΒ µήκους 8m και βάρους 40Ν ισορροπεί οριζόντι-

r
F

α, στηριζόµενη στο άκρο της Α σε τρίποδο και δεµένη στο άκρο της Β σε
κατακόρυφο νήµα. Πάνω στη σανίδα, στο σηµείο Γ, όπου (ΑΓ)=2m ηρεµεί
ένας κύλινδρος µάζας 10kg, όπως στο διπλανό σχήµα. Σε µια στιγµή t0=0

ϑ

A

B

Γ

ασκείται στον άξονα του κυλίνδρου µια σταθερή δύναµη µέτρου F=50Ν, η
οποία σχηµατίζει µε την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ηµθ=0,8, µε αποτέλεσµα ο κύλινδρος να αρχίσει να κυλίεται προς το άκρο Β, ενώ το νήµα παραµένει κατακόρυφο.
i) Να αποδείξετε ότι µεταξύ του τρίποδου και της σανίδας αναπτύσσεται δύναµη τριβής.
ii) Αν τη χρονική στιγµή t1=2s το νήµα ξεπερνά το όριο θραύσεώς του, µε αποτέλεσµα να κόβεται, να κάwww.ylikonet.gr
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νετε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να υπολογίστε το
όριο θραύσεως του νήµατος.
iii) Να υπολογίσετε τους ελάχιστους συντελεστές οριακής στατικής τριβής τόσο µεταξύ σανίδας και κυλίνδρου, όσο και µεταξύ της σανίδας και του τρίποδου για να µπορεί να υπάρξει η παραπάνω κύλιση του
κυλίνδρου.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.

3.3.50. Οι επιταχύνσεις τη στιγµή µηδέν.
Ένας λεπτός οµογενής δίσκος µάζας Μ=6kg και ακτίνας R=0,5m, κρέµεται από ένα
µη ελαστικό νήµα, το οποίο έχει δεθεί σε σηµείο Α της περιφέρειάς του. ∆ένουµε σε

A

ένα άλλο σηµείο Γ της περιφέρειας του δίσκου, στο άκρο µιας οριζόντιας ακτίνας
ΚΓ, ένα άλλο αβαρές και µη ελαστικό νήµα, στο άλλο άκρο του οποίου δένουµε ένα

K

σώµα Σ µάζας m=1kg, το οποίο θεωρούµε υλικό σηµείο. Συγκρατούµε τα δυο σώµα-

Γ

τα, ώστε τα νήµατα να είναι κατακόρυφα και τεντωµένα και τη στιγµή t=0, τα αφήνουµε ελεύθερα να κινηθούν. Για τη στιγµή, αµέσως µόλις αφεθούν τα σώµατα ελεύ-

Σ

θερα (t=0+) να βρεθούν:
i) Η επιτάχυνση του κέντρου Κ του δίσκου και η επιτάχυνση του σώµατος Σ.
ii) Οι τάσεις των δύο νηµάτων.
iii) Η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.
iii) Οι επιταχύνσεις των σηµείων Α και Γ που έχουν δεθεί τα δυο νήµατα.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονά του Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2.

3.3.51. Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση της δοκού.
r
F1

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί µια οµογενής δοκός (ΑΒ) µήκους 4m και
µάζας 30kg, η οποία µπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυ-

σκούνται στη δοκό δυο οριζόντιες δυνάµεις F1=F2=28Ν, ίδιας διεύθυνσης και
αντίθετης φοράς και διαρκώς κάθετες στη δοκό, όπως στο σχήµα (κάτοψη),
όπου (ΑΓ)=d=1m. Η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας της ράβδου σε συνάρτηση µε το χρόνο, δίνεται στο διπλανό σχήµα, όπου τη στιγµή

A

Γ

φο άξονα ο οποίος διέρχεται από το σηµείο Ο της δοκού. Σε µια στιγµή, α-

O

B

r
F2

ω rad / s
4

t1=10s µεταβάλλεται το µέτρο της µιας από τις παραπάνω δυνάµεις.
i) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού από 0-10s, καθώς και η γω-

0 ,0

10

30

t( s )

νία που στρέφεται η δοκός στο παραπάνω χρονικό διάστηµα.
ii) Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής στο Ο, καθώς και η απόσταση του Ο από το άκρο Β της δοκού.
iii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου µάζας Κ της δοκού της χρονικές στιγµές:
α) t0=0 και β) t2=5s.
iv) Ποιας δύναµης µειώσαµε το µέτρο µετά το 10ο δευτερόλεπτο; Αφού δικαιολογήσετε την απάντησή
www.ylikonet.gr
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σας, στη συνέχεια να υπολογίστε το νέο µέτρο της δύναµης αυτής.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το µέσον της Κ, I cm =

1
ml 2 .
12

3.3.52. Μια ισορροπία και οι αρχικές επιταχύνσεις.
Μια οµογενής δοκός µήκους 2m και µάζας Μ=30kg, µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί
οριζόντια δεµένη µε κατακόρυφο νήµα στο σηµείο Ρ, όπου (ΡΒ)=0,5m

A

B

O
P

και µε οριζόντιο νήµα, το οποίο αφού περάσει από αβαρή τροχαλία, µε

Σ

την οποία δεν εµφανίζει τριβές, στο άλλο του άκρο ισορροπεί ένα σώµα Σ, όπως στο σχήµα.

i) Υποστηρίζεται ότι το κατακόρυφο νήµα δεν είναι απαραίτητο, αρκεί το σώµα Σ να έχει κατάλληλο βάρος που να εξασφαλίζει την ισορροπία της δοκού. Να εξεταστεί αν αυτό είναι µια λογική υπόθεση.
ii) Αν η µάζα του σώµατος Σ είναι ίση µε m=10kg, να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στη δοκό από την
άρθρωση.
iii) Σε µια στιγµή t=0, κόβουµε το κατακόρυφο νήµα. Αµέσως µετά (για t=0+) να υπολογιστούν:
α) Επιτάχυνση του µέσου Ο της δοκού και του σώµατος Σ.
β) Η δύναµη που ασκείται στη δοκό από την άρθρωση.
∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 και ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κάθετο άξονα που
περνά από το ένα της άκρο I A =

1
Ml 2 .
3

3.3.53. Ισορροπία, πτώση και µήκος νήµατος.
∆ύο οµόκεντροι οµογενείς δίσκοι µε ακτίνες R1=0,2m και R2=0,3m

A

B

είναι κολληµένοι δηµιουργώντας ένα στερεό s. Το στερεό s µπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο
οποίος έχει στερεωθεί σε κατακόρυφο τοίχο και διέρχεται από τα κέντρα των δίσκων, ως προς τον οποίο, το στερεό s παρουσιάζει ροπή
αδράνειας Ι=0,24kg·m2. Πάνω στον µεγάλο δίσκο στηρίζεται µια οµο-

Σ
h

γενής οριζόντια λεπτή δοκός µήκους 4m, η οποία είναι αρθρωµένη
στο άκρο της Α, µάζας Μ=3kg. Η δοκός στηρίζεται στο σηµείο Β, όπου (ΑΒ)=3m. Γύρω από τον µικρό δίσκο ακτίνας R1, τυλίγουµε ένα µακρύ αβαρές νήµα, στο άκρο του οποίου δένουµε ένα σώµα Σ, το οποίο απέχει h=0,5m από το έδαφος.
i) Αν η µάζα του σώµατος Σ είναι m=1,5kg, αυτό ισορροπεί. Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής µεταξύ δοκού και δίσκου, για την ισορροπία αυτή;
ii) Αν το σώµα Σ έχει µάζα m=2kg, τότε κινείται προς τα κάτω, φτάνοντας στο έδαφος µε ταχύτητα
υ=1m/s, όπου και προσκολλάται.
α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση µε την οποία κινήθηκε το σώµα Σ.
www.ylikonet.gr
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β) Να υπολογιστεί η τριβή που ασκείται στη δοκό από τον δίσκο κατά την πτώση του σώµατος Σ, καθώς
και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ δοκού και δίσκου.
γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας του στερεού s, µέχρι τη στιγµή t΄=2s.
δ) Πόσο θα είναι τελικά το µήκος του νήµατος που θα παραµείνει σε επαφή µε το έδαφος;
∆ίνεται ότι το νήµα δεν γλιστρά στο µικρό δίσκο ενώ και g=10m/s2.

3.3.54. Ένας κυλινδρικός φλοιός επιταχύνεται.
r
A F

Ένας λεπτός κυλινδρικός φλοιός, µάζας Μ=20kg και ακτίνας R=50cm, φέρει σχισµή βάθους y=10cm, εντός της οποίας έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα και ηρεµεί
σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή ασκούµε µια οριζόντια δύναµη F στο άκρο Α
του νήµατος, µε αποτέλεσµα το σηµείο Α να αποκτά µια σταθερή επιτάχυνση

O

Γ

2

αΑ=0,9m/s , ενώ ο φλοιός κυλίεται.
i) Να βρεθεί η επιτάχυνση του άξονα του κυλινδρικού φλοιού.
ii) Να υπολογιστεί η µετατόπιση του άξονα Ο του φλοιού, τη στιγµή t1 που το άκρο Α του νήµατος έχει
µετατοπιστεί κατά xΑ=4,5m; Πόσο νήµα έχει ξετυλιχθεί µέχρι τη στιγµή αυτή;
iii) Να βρεθεί το µέτρο της ασκούµενης δύναµης F.
iv) Τη στιγµή t2=4s, ο κυλινδρικός φλοιός, περνά σε ένα δεύτερο λείο οριζόντιο επίπεδο, όπου συνεχίζει
την κίνησή του, ενώ συνεχίζει να ασκείται η ίδια δύναµη F στο άκρο Α του νήµατος. Να υπολογιστεί η
ταχύτητα του σηµείου επαφής του φλοιού µε το επίπεδο, σηµείο Γ, τη χρονική στιγµή t3=7s.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2.

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