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Γύρω από ένα οµογενή κύλινδρο ακτίνας R=0,5m τυλίγουµε ένα αβαρές
νήµα. Τοποθετούµε τον κύλινδρο σε λείο οριζόντιο επίπεδο και ασκούµε,
για ορισµένο χρονικό διάστηµα t1 στο άκρο Α του νήµατος, µια σταθερή
οριζόντια δύναµη F=80Ν, όπως στο σχήµα, µε αποτέλεσµα ο άξονας του
κυλίνδρου να µεταφέρεται χωρίς να αλλάζει προσανατολισµό.
Τη στιγµή t1 το κέντρο µάζας Ο έχει µετατοπισθεί κατά x1=16m και ο κύλινδρος στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω1=32rad/s.
1
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= 0 mKR2.
2
Ζητούνται:
i) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου.
ii) Η µάζα του κυλίνδρου.
iii) Η µετατόπιση του άκρου Α του νήµατος.
iv) Η ταχύτητα ενός σηµείου επαφής του κυλίνδρου µε το έδαφος (σηµείο Γ).
v) Αν το επίπεδο δεν ήταν λείο µε αποτέλεσµα ο κύλινδρος να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, να βρεθούν για το ίδιο χρονικό διάστηµα t1:
a) Η µετατόπιση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου.
b) Η τριβή που ασκήθηκε στον κύλινδρο.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

40+5+15+5+(25+10)=100
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Γύρω από ένα οµογενή κύλινδρο µάζας Μ=50kg και ακτίνας R=0,5m τυλίγουµε ένα αβαρές νήµα. Τοποθετούµε τον κύλινδρο σε λείο οριζόντιο επίπεδο και ασκούµε, για ορισµένο χρονικό διάστηµα t1 στο άκρο Α του νήµατος, µια σταθερή οριζόντια δύναµη F=100Ν, όπως στο σχήµα, µε αποτέλεσµα ο άξονας του κυλίνδρου να µεταφέρεται χωρίς να αλλάζει προσανατολισµό.
Τη στιγµή t1 το κέντρο µάζας Ο έχει µετατοπισθεί κατά x1=9m και ο κύλινδρος στρέφεται µε
γωνιακή ταχύτητα ω1=24rad/s.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= λKΜKR2, όπου
λ ένας συντελεστής αναλογίας.
Ζητούνται:
i) Η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου.
ii) Ο συντελεστής λ.
iii) Η µετατόπιση του άκρου Α του νήµατος.
iv) Η ταχύτητα ενός σηµείου επαφής του κυλίνδρου µε το έδαφος (σηµείο Γ).
v) Αν το επίπεδο δεν ήταν λείο µε αποτέλεσµα ο κύλινδρος να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, να βρεθούν για το ίδιο χρονικό διάστηµα t1:
a) Η µετατόπιση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου.
b) Η τριβή που ασκήθηκε στον κύλινδρο.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

40+10+15+5+(20+10)=100

