Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ένα µολύβι που πέφτει.
Τοποθετούµε τη µύτη ενός µολυβιού µήκους ℓ στο νύχι του χεριού µας και φέρνουµε το
µολύβι σε κατακόρυφη θέση. Το αφήνουµε να πέσει, οπότε η µύτη του εγκαταλείπει το νύχι
σε µια θέση που σχηµατίζει γωνία θ µε την κατακόρυφη. Στη θέση αυτή η γωνιακή ταχύτητα
του µολυβιού είναι ω. Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις,
δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Ελάχιστα πριν χαθεί η επαφή µε το χέρι, η ταχύτητα του άκρου Α είναι µηδενική, ενώ
του άκρου Β είναι υΒ=ω·ℓ.
ii) Αµέσως µετά το χάσιµο της επαφής, το άκρο Α έχει ταχύτητα υΑ=ω·ℓ/2, ενώ το άκρο Β υΒ=ω·ℓ/2.
iii) Ποια από τις παρακάτω εικόνες δείχνει τη θέση του µολυβιού µετά από λίγο χρόνο t1;
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Απάντηση
i)

Η πρόταση είναι σωστή. Το µολύβι εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος
περνά από το άκρο του Α, συνεπώς το σηµείο του άξονα έχει µηδενική ταχύτητα, ενώ το άκρο Β έχει
υΒ=υγρ=ω·R=ω·ℓ.

ii) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Οι ταχύτητες των δύο άκρων είναι αυτές
που ήταν και πριν το χάσιµο της επαφής. ∆εν µεσολάβησε τίποτα που
να µεταβάλλει τις ταχύτητες των σηµείων Α και Β.
Μπορούµε να ερµηνεύσουµε τις ταχύτητες των σηµείων, θεωρώντας
πλέον ότι το µολύβι εκτελεί σύνθετη κίνηση. Μια µεταφορική µε
αρχική ταχύτητα κέντρου µάζας υcm= υ0=υΚ=ω·ℓ/2 και µια στροφική
γύρω από νοητό οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο Κ, µε γωνιακή ταχύτητα ω. Αλλά τότε η
ταχύτητα του άκρου Α είναι:
υΑ=υcm-υγρ= ω· ½ ℓ -ω· ½ ℓ =0, ενώ υΒ= υcm+υγρ= ω· ½ ℓ +ω· ½ ℓ= ω·ℓ
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iii) Με βάση την προηγούµενη απάντηση, µετά το χάσιµο της επαφής, όσον αφορά τη µεταφορική κίνηση,
το κέντρο µάζας Κ του µολυβιού θα εκτελέσει µια πλάγια βολή, θα κινηθεί δηλαδή οριζόντια µε
σταθερή ταχύτητα υx=υcm·συνθ και κατακόρυφα µε αρχική ταχύτητα υy=υcm·ηµθ και µε επιτάχυνση g,
την επιτάχυνση της βαρύτητας, αφού ΣF=Μα → Μg=Μα → α=g.
Εξάλλου, επειδή το βάρος δεν έχει ροπή ως προς τον άξονα περιστροφής, ο οποίος περνά από το
κέντρο µάζας, η γωνιακή ταχύτητα του µολυβιού παραµένει σταθερή. Έτσι η σωστή εικόνα είναι η γ.

Επιµέλεια
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