Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Κύλιση και κέντρο µάζας.
Ο τροχός ενός κάρου έχει µάζα Μ=10kg και ακτίνα R=0,8m, ενώ ένα σώµα Σ
µάζας m1=10kg, το οποίο θεωρείται υλικό σηµείο, είναι προσδεδεµένο σε απόσταση r=0,6m από τον άξονα Ο του τροχού. Το κάρο κινείται µε ταχύτητα
υ=1,6m/s και ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
i) Σε πόσο χρόνο ο τροχός ολοκληρώνει µια περιστροφή;
ii) Ποια η µέγιστη και ποια η ελάχιστη ταχύτητα του σώµατος Σ;
iii) Ποια η υcm του κέντρου µάζας του συστήµατος τροχός-σώµα Σ, τη στιγµή που το σώµα Σ βρίσκεται
στην κατακόρυφο που περνά από τον άξονα Ο του τροχού, όπως στο σχήµα;
Απάντηση:
i) Αφού ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, αν ο άξονας Ο του τροχού µετατοπισθεί κατά dx, τότε θα
έλθει σε επαφή µε το έδαφος µήκος τόξου ds = dx. Έτσι έχουµε:
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ii) Η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος Σ είναι τη στιγµή που βρίσκεται στην κατακόρυφο που περνά από τον
άξονα Ο, όπως στο σχήµα (α) και η ελάχιστη, όπως στο (β) σχήµα.
Αλλά η γραµµική του ταχύτητα είναι ίση µε υγρ= ω·r = 2·0,6 m/s = 1,2 m/s, οπότε
υmax = υο+ υγρ = 1,6m/s+ 1,2m/s =2,8m/s
και υmin= υο-υγρ= 1,6m/s- 1,2m/s = 0,4m/s.
iii) Επειδή ο τροχός και το σώµα Σ έχουν την ίδια µάζα, το κέντρο µάζας του
συστήµατος, είναι ένα σηµείο Κ στο µέσον της απόστασης ΟΣ, δηλαδή σε
απόσταση r1=0,3m από τον άξονα. Η µέγιστη ταχύτητα του Κ είναι όταν το
σύστηµα βρίσκεται στη θέση που δείχνεται στο σχήµα, οπότε:
υmaxΚ = υο+ υγρ = υο+ω·r1= 1,6m/s+ 2·0,3m/s =2,2m/s.
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