Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ισορροπία και επιβράδυνση στερεών.

Ένας οµογενής κύλινδρος µάζας Μ=80kg και ακτίνας

R=1m περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα

ω0=10rad/s, γύρω από τον άξονά του, που συνδέει τα κέντρα των δύο του βάσεων, όπως στο σχήµα. Σε µια
στιγµή φέρνουµε σε επαφή µε τον κύλινδρο µια οµογενή δοκό µάζας m=30kg και µήκους 4m, το άκρο της
οποίας συνδέεται µε άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Στη θέση αυτή η δοκός είναι οριζόντια, ενώ (ΑΓ)=1m.
Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ δοκού και κυλίνδρου είναι µ=0,2 και g=10m/s2,
i) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση (επιβράδυνση) του κυλίνδρου.
ii) Πόσες περιστροφές θα εκτελέσει ο κύλινδρος µέχρι να σταµατήσει;
iii) Να βρεθεί η γωνία που σχηµατίζει µε τη δοκό η διεύθυνση της δύναµης που ασκείται από την άρθρωση,
στη διάρκεια της επιβράδυνσης του κυλίνδρου.
∆ίνεται για τον κύλινδρο Ιcm= ½ MR2.
Απάντηση:

i) Στο παρακάτω σχήµα έχουν σχεδιαστεί χωριστά οι δυνάµεις σε κύλινδρο και δοκό, όπου F1 η δύναµη
που ασκείται στον κύλινδρο από τον άξονα περιστροφής.
Η δοκός ισορροπεί, άρα ΣτΒ=0 ή
-Ν·(ΓΒ) + w·(ΚΒ) = 0 ή
3Ν=2mg ή Ν=200Ν
Αλλά Τ΄=µ·Ν = 40Ν = Τ (Η Τ ασκείται στον κύλινδρο και η αντίδρασή της Τ΄ στη δοκό).
Αλλά για τον κύλινδρο ισχύει ο 2ος νόµος του Νεύτωνα για τη στροφική κίνηση (δουλεύουµε µε µέτρα:
Στο=Ι·αγων →
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µε κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του σχήµατος και φορά προς τα µέσα.
Η κίνηση λοιπόν του κυλίνδρου είναι στροφική οµαλά µεταβαλλόµενη (επιβραδυνόµενη), για την οποία
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ισχύουν:
ω=ω0-αγων·t (1) και θ=ω0·t – ½ αγων·t2 (2)
Όταν ω=0 → t=ω0/αγων= 10s, οπότε θ=10·10rad- ½ 1·100rad = 50rad και

N=

θ 25
= στροφές
2π π

ii) Η δοκός ισορροπεί
ΣFx=0 → Fx –T΄ =0 → Fx=40N
Σ F =0
ΣFy= 0 → N+Fy-w1=0 → Fy=100N
Αλλά µε βάση το σχήµα:

εφθ =

Fy
Fx

= 2,5

Η γωνία που σχηµατίζει η διεύθυνση της δύναµης αυτής µε τη δοκό, είναι η παραπληρωµατική της θ,
συνεπώς εφθ΄=-2,5.

Επιµέλεια
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