Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης.
∆ίνεται το σύστηµα του σχήµατος όπου οι δυο σηµειακές σφαίρες έχουν µάζα
m=0,5kg και η απόσταση µεταξύ τους είναι 1m. Η µάζα της τροχαλίας θεωρείται αµελητέα. Αφήνουµε στο σώµα Σ µάζας Μ=2kg να κινηθεί και παρατηρούµε ότι κατέρχεται κατά h=1m σε χρονικό διάστηµα t1=2s.
i) Υπολογίστε την τάση του νήµατος Τ.
ii) Αν ο µοχλοβραχίονας της τάσης Τ, ως προς τον άξονα περιστροφής της
κατακόρυφης ράβδου είναι ίσος µε 10cm να υπολογισθεί η ροπή αδράνειας του στρεφοµένου συστήµατος.
iii) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια κάθε σηµειακής µάζας τη στιγµή t1.
∆ίνεται ότι το νήµα είναι αβαρές και g=10m/s2.
Απάντηση:

i) Για το σώµα Σ από το 2ο νόµου του Νεύτωνα παίρνουµε:
ΣF= Μ·α → Μg-Τ3 = Μ·α (1)
Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι η κίνηση του σώµατος Σ είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη, για την οποία ισχύουν:
υ= α·t και y= ½ α·t2 από όπου
α=

2 y 2 ⋅1
= 2 m / s 2 = 0,5m / s 2
t2
2

και από την σχέση (1) Τ3 = Μg-Μ·α= 19Ν.
Αφού το νήµα αβαρές οι δυνάµεις που ασκεί στα άκρα του, έχουν ίσα µέτρα, συνεπώς Τ3=Τ2 και Τ1=Τ,
(δες µια απόδειξη εδώ http://dmargaris3.blogspot.com/2011/02/blog-post_10.html)
ενώ αφού η τροχαλία είναι αβαρής έχουµε:
Στ=Ι·αγων →
Τ1·R-T2·R=0 → Τ1=Τ2 →
Τ=Τ1=Τ2=Τ3=19Ν
ii) Κάθε σηµείο του νήµατος έχει την ίδια επιτάχυνση, συνεπώς και η επιτάχυνση του άκρου του νήµατος
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που ξετυλίγεται έχει επιτάχυνση α=0,5m/s2, αλλά η επιτάχυνση αυτή είναι ίση µε το ρυθµό µεταβολής
της γραµµικής ταχύτητας, λόγω της κυκλικής κίνησης του σηµείου µε ακτίνα r=10cm. Συνεπώς:
υγραµ=ω·r →

dυ dω
=
⋅ r → a = aγων ⋅ r → αγων=5rad/s2.
dt
dt

Εφαρµόζοντας το 2ο νόµο του Νεύτωνα για τη στροφική κίνηση παίρνουµε:
Στ=Ι·αφων → I =

T ⋅ r 19 ⋅ 0,1
=
kgm2 = 0,38kg ⋅ m 2
aγων
5

iii) Η γωνιακή ταχύτητα του στρεφόµενου στερεού τη στιγµή t1 είναι:
ω= αγων·t=10rad/s
Οπότε κάθε σηµειακή µάζα έχει κινητική ενέργεια:
Κ= ½ mυ2= ½ mω2R2= ½ 0,5·102·0,52J=6,25J

Επιµέλεια
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