Θέµατα Φυσικής Γ. Τάξης

∆ράµα 3 Απριλίου 2005

Στο παρακάτω σχήµα το σώµα Α έχει µάζα mA=1,5 kg και µπορεί να κινείται χωρίς
τριβές πάνω στην κατακόρυφη πλευρά του σώµατος ∆. Η τροχαλία έχει µάζα mB=1
kg ροπή αδράνειας IB=mB RB2 /2 και στρέφεται χωρίς τριβές ενώ ο κύλινδρος Γ έχει
µάζα mΓ=2kg και ροπή αδράνειας IΓ=mΓ RΓ2 /2.
Αβαρές νήµα συνδέει το κέντρο του κυλίνδρου µε το σώµα Α.
Αν αφήσουµε το σύστηµα ελεύθερο ενώ το σώµα ∆ κρατιέται ακίνητο:
Α. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος Α δεχόµενοι ότι ο κύλινδρος δεν
ολισθαίνει.
Β. Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιµή που θα πρέπει να έχει ο συντελεστής οριακής
τριβής µεταξύ κυλίνδρου και σώµατος ∆ ώστε ο κύλινδρος να µην ολισθαίνει.
Γ. Ακινητοποιούµε όλο το σύστηµα. Αν το σώµα ∆ έχει µάζα m∆=5,5 kg και µπορεί
να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, ποια οριζόντια δύναµη θα
πρέπει να ασκήσουµε στο ∆ ώστε ο κύλινδρος και το σώµα Α να ηρεµούν ως προς
το σώµα ∆.
∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.
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WA-TA=mA.α ⇒ ΤΑ=15-1,5.α (1)
ΤΑ= Τ΄Α
Για την τροχαλία Β ισχύει:
Τ΄ΑR- Τ΄BR=IB.αγων
α=dυ/dt=d(ωR)/dt=R.dω/dt= αγωνR
ΤΒ = Τ΄Β
ΤΑ-ΤΒ=α/2 (2)
Για το σώµα Γ ισχύει:
ΤΒ-Τσ=mΓ.α ⇒ ΤΒ-Τσ=2α (3)
Τσ .R=IΓ.αγων ⇒ Τσ=α (4)
2
Από τις σχέσεις (1), (2), (3), (4) προκύπτει α=3m/s και Τσ= 3Ν
Για το σώµα Α ισχύει:

Β. Πρέπει Τσ ≤µ.ΝΓ ⇒ Τσ ≤µ.WΓ ⇒ µ≥3/20 ⇒ µmin=0,15
Γ. Για να ηρεµούν τα σώµατα Α και Γ ως προς το ∆ πρέπει η δύναµη F να έχει
φορά προς τα αριστερά.
Για τις τάσεις του νήµατος θα ισχύει: ΤΑ= Τ΄Α= ΤΒ = Τ΄Β=Τ
Για το σώµα Α ισχύει: WA=Τ ⇒ Τ= 15 Ν
Για το σώµα Γ ισχύει: Τσ=0 (επειδή δεν περιστρέφεται άρα δεν δέχεται ροπή)
Τ= mΓ.α ⇒ α=7,5 m/s2
Για το σύστηµα των σωµάτων Α, Β, Γ και ∆ θα ισχύει: F=(mA+mΒ+mΓ+m∆)α⇒

F=75 N

