Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Εφαρµογή του 2 ο υ Νόµου σε σύνθετη κίνηση
Πώς εφαρµόζουµε τον θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής σε µια σύνθετη κίνηση; ∆ουλεύουµε µε αλγεβρικές
τιµές των µεγεθών ή µε τα µέτρα τους; Έστω για παράδειγµα ότι θέλουµε να µελετήσουµε την κίνηση ενός
κυλίνδρου που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
Οι γνωστές µας σχέσεις ω=υ·R και αcm=αγων· R συνδέουν τα µέτρα των µεγεθών αφού τα διανύσµατα είναι
µεταξύ τους ασύµβατα κάθετα (υ┴ω και αcm ┴ αγων.)
Για να µην µπλέξουµε λοιπόν τα πρόσηµα των µεγεθών αυτών προτείνεται να χρησιµοποιούµε τις εξισώσεις
αφού ορίσουµε κάθε φορά θετικές φορές (για την µεταφορική και για την περιστροφική κίνηση) µε τέτοιο
τρόπο ώστε να µην προκύπτουν αρνητικές τιµές για την επιτάχυνση του κέντρου µάζας και για την γωνιακή
επιτάχυνση. Ας το δούµε µε ένα παράδειγµα.
Παράδειγµα
Έστω ότι αφήνουµε σε ένα κεκλιµένο επίπεδο έναν κύλινδρο, γύρω από τον ο-

→

F

ποίο έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα στο άκρο του οποίου ασκούµε δύναµη F

→

παράλληλη στο επίπεδο, όπως στο σχήµα. Να µελετηθεί η κίνηση του κυλίνδρου,
µε δεδοµένο ότι δεν θα ολισθήσει, αν δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως
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∆ιακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις:
1) Για ποια τιµή του µέτρου της δύναµης F ο κύλινδρος ισορροπεί;
Αφού ο κύλινδρος ισορροπεί:
ΣFx=0 → F+Τ-wx= 0 (1)
ΣF=0 ή
ΣFy=0
Και Στ=0 → -F·R + Τ·R= 0 → Τ=F µε φορά όπως στο σχήµα, οπότε από την (1) έχουµε:
2F= wx → F=

wx
.
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∆ηλαδή αν ασκήσουµε δύναµη παράλληλη προς το επίπεδο, µε µέτρο ίσο µε το µισό της συνιστώσας wx
του βάρους, τότε και η στατική τριβή είναι της ίδιας κατεύθυνσης µε την δύναµη F και έχει το ίδιο µέτρο.
2) Το µέτρο της δύναµης είναι µικρότερο από το µισό της συνιστώσας του βάρους wx, δηλαδή
F<

wx
.
2

Αφού wx> F ο κύλινδρος τείνει να κινηθεί προς τα κάτω, εποµένως και πάλι
η στατική τριβή είναι προς τα πάνω, όπως στο σχήµα. Η δύναµη είναι τώρα
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µικρότερη από αυτή που εξασφαλίζει ισορροπία, εποµένως ο κύλινδρος κυλίεται προς τα κάτω και
στρέφεται αριστερόστροφα. Θεωρώ για την µεταφορική κίνηση θετική την προς τα κάτω κατεύθυνση
και θετικές τις αριστερόστροφες ροπές, οπότε εφαρµόζοντας ξανά τον 2ο Νόµο του Νεύτωνα έχουµε για
τις δύο κινήσεις:
ΣFx=m·a → wx-F-Τ= m·acm (3) και
Στ=Ι·αγων → Τ·R-F·R=

1
mR 2 ⋅ a γων → Τ-F= ½ macm (4)
2

Με πρόσθεση των (3) και (4) κατά µέλη έχουµε:
Wx-2F =

3
2( wx − 2 F )
mαcm → acm=
2
3m

Οπότε από την (4) παίρνουµε για το µέτρο της τριβής:
Τ= F+ ½ m

2( wx − 2 F )
w 2 F wx F
=F + x −
=
+ >0
3m
3
3
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Προσέξτε η τριβή έχει κατεύθυνση προς τα πάνω και αυτό το έχουµε χρησιµοποιήσει µε κατάλληλο
πρόσηµο τόσο στην εξίσωση (3), όσο και στην (4).
3) Το µέτρο της δύναµης είναι µεγαλύτερο από το µισό της συνιστώσας του βάρους wx, δηλαδή
F>

wx
.
2

Η δύναµη είναι τώρα µεγαλύτερη από αυτήν που εξασφαλίζει ισορροπία, εποµένως ο κύλινδρος κυλίεται προς τα πάνω και στρέφεται δεξιόστροφα.
Έστω ότι και πάλι η τριβή είναι προς τα πάνω. Θεωρώ για την µεταφορική
κίνηση θετική την προς τα πάνω κατεύθυνση και θετικές τις δεξιόστροφες ροπές, οπότε εφαρµόζοντας
ξανά τον 2ο Νόµο του Νεύτωνα έχουµε για τις δύο κινήσεις:
ΣFx=m·a → F+Τ-wx= m·acm (1)
Στ=Ι·αγων → F·R-T·R=

1
mR 2 ⋅ a γων → F-T= ½ macm (2)
2

2F-wx= 3/2 macm → acm=

2( 2 F − wx )
3m

και από την (2) παίρνουµε:
Τ=F- ½ m ·

2( 2 F − wx )
2 F wx F wx
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πράγµα που σηµαίνει ότι πράγµατι η τριβή είναι όπως στο σχήµα.
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