XLII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody III stopnia

Zadania dla grupy mechaniczno-budowlanej
Zadanie 1

h

Belka o masie m i dªugo±ci l zamocowana jest z jednej strony na ±cianie w punkcie A
(rys.1) za pomoc¡ zawiasu, a z drugiej podtrzymywana jest link¡ przechodz¡c¡ przez bloczek
B . Bloczek znajduje si¦ na wysoko±ci punktu A w odlegªo±ci d od tego punktu. Koniec belki C
odlegªy o h od poziomu A B obci¡»ony jest mas¡ M .
1. Obliczy¢ siª¦ G dziaªaj¡c¡ wzdªu» linki je»eli ukªad znajduje si¦ w stanie równowagi oraz
siª¦ reakcji w punkcie A.
2. Do pionowej linki podª¡czono dodatkowo mas¦ md powoduj¡c¡ obni»enie si¦ ko«ca linki
o dh. Obliczy¢ t¦ dodatkow¡ mas¦.
Pomin¡¢ wymiary bloczka.
Dane: l = 3 m, d = 4 m, h = 1; 2 m, m = 100 kg, M = 150 kg, dh = 0; 11 m, g = 9; 81 m/s2 .
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Olimpiada jest nansowana ze ±rodków MEN.
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Zadanie 2
Rysunek 1 przedstawia mechanizm jarzmowy wykorzystywany w strugarkach. Korba o promieniu r wiruj¡ca ze staªymi obrotami n zako«czona jest czopem korbowym A. Czop jest
osadzony w kamieniu ±lizgaj¡cym si¦ w prowadnicy jarzma wahacza O B zwi¡zanego ª¡cznikiem z suwakiem. Ruch korby powoduje poprzez ruch wahacza poruszanie si¦ suwaka ruchem
posuwisto-zwrotnym przy czym ruch w jedn¡ stron¦ jest wolniejszy ni» w drug¡. Przyczyn¡ tej
ró»nicy jest to, »e k¡t zataczany przez korb¦ w jedn¡ stron¦ jest znacznie wi¦kszy od k¡ta jaki
zatacza korba przy ruchu w drug¡ stron¦ (patrz rysunek). Odlegªo±¢ osi korby od osi wahacza
O O wynosi l, a dªugo±¢ wahacza O B wynosi d. Napisa¢ równanie ruchu suwaka. Obliczy¢
jego maksymalne wychylenie, maksymaln¡ pr¦dko±¢ jak¡ suwak uzyskuje podczas peªnego obrotu korby oraz stosunek ±rednich pr¦dko±ci w ruchu ÿroboczym" { na rysunku w prawo i w
ruchu ÿpowrotnym" { w lewo.
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Dane: r = 0; 24 m, l = 0; 4 m, d = 1; 2 m, n = 1 obr/s.
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Zadanie 3
P

Rys.1

Zadanie polega na samodzielnym sformuªowaniu i ogólnym rozwi¡zaniu
prostego zagadnienia technicznego przez dobór odpowiednich wielko±ci
i ich oznacze« oraz uªo»enie zale»no±ci, prowadz¡cych do uzyskania odpowiedzi na dwa pytania. Podstaw¡ do analizy jest nast¦puj¡ca sytuacja.
Jeden in»ynier zaprojektowaª sªup o wysoko±ci h i kwadratowym przekroju poprzecznym z betonu, którego wytrzymaªo±¢ na ±ciskanie jest
równa 30 MPa. Sªup ten ma by¢ osiowo obci¡»ony siª¡ skupion¡ P
(rys.1), której maksymalna warto±¢ nie spowoduje w przekrojach sªupa
napr¦»e« przekraczaj¡cych podan¡ wytrzymaªo±¢ betonu na ±ciskanie.
Drugi in»ynier, wery kator projektu, stwierdziª, »e mo»na by poczyni¢ oszcz¦dno±ci w zu»yciu materiaªu, gdyby ta sama siªa skupiona P
dziaªaªa osiowo na sªup z mocniejszego betonu, maj¡cego wytrzymaªo±¢ na ±ciskanie równ¡ 70 MPa. Wtedy, twierdziª wery kator, mo»na
by zmniejszy¢ wymiary kwadratowego przekroju poprzecznego i odpowiednio podwy»szy¢ panuj¡ce w nim napr¦»enia z uwagi na wi¦ksz¡
wytrzymaªo±¢ betonu.
Zgoda { odpowiedziaª projektant { tylko trzeba pami¦ta¢, »e wytworzenie owego mocniejszego betonu wymaga lepszej jako±ci skªadników i
dlatego jego cena jednostkowa (tj. zª/m3) jest o 30% wy»sza ni» cena
jednostkowa sªabszego betonu.

1. Czy zatem zastosowanie mocniejszego betonu rzeczywi±cie prowadzi do oszcz¦dno±ci wyra»onych w zªotych?
Nale»y zanalizowa¢ przedstawion¡ sytuacj¦, przeprowadzi¢ proste obliczenia i odpowiedzie¢ na powy»sze pytanie. Ci¦»ar wªasny sªupa mo»na pomin¡¢. W obu przypadkach
sªupy s¡ na tyle kr¦pe, »e ich wyboczenie mo»na równie» pomin¡¢.
W toku dalszej dyskusji mi¦dzy dwoma in»ynierami padªo drugie pytanie:
2. Który ze sªupów - ten ze sªabszego betonu czy z mocniejszego betonu { ulegnie pod
wpªywem osiowej siªy ±ciskaj¡cej P wi¦kszemu skróceniu.
Nale»y odpowiedzie¢ na to pytanie wiedz¡c, »e moduª Younga betonu mocniejszego jest
o 40% wi¦kszy od moduªu Younga betonu sªabszego. Zachowanie sªupa z obu betonów
pod dziaªaniem siªy P jest spr¦»yste.
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