Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Οι … λεπτοµέρειες των νηµάτων
Στις ασκήσεις που σχετίζονται µε στερεά σώµατα και στις οποίες υπάρχει νήµα συνήθως αναφέρονται τα
εξής : αβαρές νήµα, µη εκτατό νήµα, το νήµα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας. Όσες φορές δεν
αναφέρονται τα παραπάνω απλώς εννοούνται…
Θα επιχειρήσουµε να διευκρινίσουµε τα συµπεράσµατα που µπορούµε να βγάλουµε απ’ αυτές τις διατυπώσεις τις οποίες αρκετά συχνά προσπερνάµε χωρίς να δίνουµε σηµασία καταφεύγοντας σε τυποποιηµένες,
µηχανιστικές λύσεις των προβληµάτων. Έτσι όµως, όταν θα συναντήσουµε κάποια περίπτωση που ξεφεύγει
από την πεπατηµένη, είτε θα δυσκολευτούµε πολύ, είτε θα κάνουµε λάθος. Η σωστή ανάλυση κάθε τέτοιας
«λεπτοµέρειας», κατά τη γνώµη µου είναι απαραίτητη. Αν παροµοιάζαµε τη λύση µιας άσκησης σαν ένα
ωραίο γεύµα τότε το ξεκαθάρισµα των «λεπτοµερειών» ισοδυναµεί µε το …να πλύνουµε τα χέρια µας. ∆εν
είναι απαραίτητο;
Το µοντέλο µας : Τροχαλία η οποία µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα
που διέρχεται από το κέντρο µάζας της ενώ µέσω λεπτού, αβαρούς και µη εκτατού νήµατος κρέµεται σώµα
όπως φαίνεται στο σχήµα. Κατά τη διάρκεια της κίνησης το νήµα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας.

Α. Αβαρές νήµα
Στο διπλανό σχήµα έχουµε σηµειώσει τις δυνάµεις

Τ1 και Τ1′ οι οποίες ασκούνται

από το νήµα στο σώµα Σ και την τροχαλία αντίστοιχα, ενώ έχει σχεδιαστεί δίπλα και
το νήµα µε τις δυνάµεις που αυτό δέχεται από το σώµα Σ και την τροχαλία. Η δύναµη

F1 είναι

F2 είναι

η αντίδραση στην

Τ1 (αν

η αντίστοιχη αντίδραση στην

K

η τελευταία θεωρηθεί δράση) ενώ η δύναµη

Τ1′ .

Τα ζευγάρια δράσης αντίδρασης έχουν

ίσα µέτρα (3ος νόµος του Νεύτωνα) οπότε έχουµε

Σ
Τ1=F1 (1) και
Τ1΄=F2 (2)
Εφαρµόζοντας τώρα τον Θεµελιώδη Νόµο της Μηχανικής για το νήµα έχουµε:
m

=0

νηµ
F1-F2=mνηµ·α 
→ F1=F2 (3)

Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι Τ1=Τ1΄.
Συµπέρασµα : Οι δυνάµεις που ασκεί ένα τεντωµένο αβαρές νήµα στα σώµατα που δένονται στα άκρα του
έχουν ίσα µέτρα.
Ας σηµειωθεί ότι όπως φάνηκε από την παραπάνω ανάλυση οι δυνάµεις

Τ1

και

Τ1′

∆ΕΝ αποτελούν ζεύ-

γος δράσης – αντίδρασης.
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Β. Μη εκτατό νήµα

A
Όσο κι αν µας κάνει εντύπωση, γεγονός είναι ότι η λέξη εκτατό και µόνο προκαλεί την απορία αρκετών µαθητών. Η φράση εννοεί λοιπόν ότι το νήµα δεν µπορεί να «ξεχειλωθεί», να µεταβληθεί το
µήκος του χωρίς να ξετυλιχτεί.
Έτσι:
Όλα τα σηµεία ενός µη εκτατού (και τεντωµένου) νήµατος, σε δεδοµένη χρονική στιγµή, έχουν
ίσες ταχύτητες και επιταχύνσεις.

Γ

Στο διπλανό σχήµα Γ είναι το σηµείο του νήµατος που είναι σε επαφή µε το σώµα Σ και Α το σηµείο του
νήµατος που είναι σε επαφή µε την τροχαλία.
Αφού το νήµα είναι µη εκτατό ισχύει

a A = aΓ .

Γ. Το νήµα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας
Το σηµείο του νήµατος Α είναι σε επαφή µε ένα σηµείο Α΄ της τροχαλίας. Εάν δεν υπάρχει ολίσθηση, τότε η επιτρόχια επιτάχυνση του Α΄ είναι ίση µε την επιτάχυνση του Α :

a A = aεπ , A′ .

A’
A

Στο σχήµα φαίνεται µια µεγέθυνση της περιοχής στην οποία το νήµα έρχεται σε επαφή µε
την τροχαλία.

Να σηµειωθεί ότι την ίδια κατά µέτρο επιτρόχια επιτάχυνση έχουν όλα τα σηµεία της τροχαλίας που απέχουν από το κέντρο της Κ όσο και το Α΄.
Τέλος και το σώµα Σ έχει την ίδια επιτάχυνση µε το νήµα, άρα συνοπτικά θα γράφαµε για τα µέτρα των επιταχύνσεων:

aΣ = a A = aΓ = aεπ ,Α′ = aεπ , σηµε ίων περιφέρειας τροχαλίας
Ένας σχετικά σύντοµος τρόπος να παρουσιάσουµε τις σχέσεις που ισχύουν αιτιολογώντας τους ισχυρισµούς
µας θα ήταν ο εξής :

T1 = T1′

(αβαρές νήµα)

aΣ = aεπ , A′ (µη εκτατό νήµα, µη ολίσθηση στο αυλάκι)

Επιµέλεια
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