Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ένας Κύλινδρος σε επαφή µε δοκό.
Ο κύλινδρος του σχήµατος έχει ακτίνα R= 0,4m και µπορεί να
στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο οποίος ταυτίζεται µε
τον άξονά του που περνά από τα κέντρα των δύο βάσεών του. Τυλίγουµε γύρω του ένα αβαρές νήµα, στο άκρο του οποίου δένουµε ένα σώµα
Σ µάζας m=1kg και το αφήνουµε να κινηθεί από ύψος h=8m, από το
έδαφος.
i) Αν ο χρόνος πτώσης του σώµατος Σ είναι t1=4s, να βρεθεί η ροπή
αδράνειας του κυλίνδρου.
ii) Πάνω στον κύλινδρο τοποθετούµε µια οµογενή δοκό µήκους l και µάζας m1=6kg, η οποία συνδέεται σε
άρθρωση στο άκρο της Α και στον κύλινδρο στο σηµείο Μ, όπου (ΑΜ)= 3l/4. Επαναλαµβάνουµε το
πείραµα αφήνοντας για t=0 το σώµα Σ να πέσει από το ίδιο ύψος h. Για t=2s και ενώ το σώµα Σ έχει κατέβει κατά y1=1m, τοποθετούµε στο άκρο Β ένα σώµα Σ1 µάζας m2, το οποίο θεωρείται υλικό σηµείο,
οπότε το σώµα Σ φτάνει στο έδαφος για t=7s. Ζητούνται:
α) Ο συντελεστής τριβής µεταξύ δοκού και κυλίνδρου.
β) Το βάρος του σώµατος Σ1.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Για το σώµα Σ:
ΣF=m·α ή mg- Τ = m·α (1)
Για τον κύλινδρο:
Στ=Ι·αγων ή Τ΄R= Ι·αγων, (2)
Όπου αφού το νήµα είναι αβαρές, Τ=Τ΄, ενώ η ταχύτητα του Σ είναι ίση µε την ταχύτητα και κάθε σηµείου του νήµατος, συνεπώς και του σηµείου ∆ στην περιφέρεια
του κυλίνδρου.
Έτσι υΣ=υγρ=ω·R και µε παραγώγιση:
dυ d ω
=
⋅ R ή α=αγων·R. (3)
dt
dt

Η (2) λόγω της (3) γράφεται Τ΄= (Ι/R2)·α (4)
Προσθέτουµε κατά µέλη τις (1) και (4) και παίρνουµε:
mg= (m+Ι/R2)·α (5)
Με βάση την σχέση (5) βλέπουµε ότι η επιτάχυνση του σώµατος Σ είναι σταθερή, άρα το σώµα Σ εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
υ= αt και h= ½ αt2 από όπου:
α= 2h/t2 = 2·8/16 m/s2 = 1m/s2.
Από την (1) Τ= mg-mα= (10-1)Ν =9 Ν και από την (4) παίρνουµε:
Ι=Τ·R2/α= 9· 0,16kg·m2 = 1,44 kg·m2.
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ii) Όταν στηρίξουµε πάνω στον κύλινδρο τη ράβδο και αφήσουµε το
σώµα Σ να πέσει, τα πράγµατα είναι παρόµοια, µε ΜΙΑ διαφορά.
Στον κύλινδρο ασκείται και τριβή ολίσθησης από την δοκό, όπως
φαίνεται στο σχήµα.
Ας ξεκινήσουµε από τη δοκό. Αυτή ισορροπεί:
ΣτΑ= 0 ή Ν· 3l/4-w1.l/2=0
N=2 m1·g/3 = 40N.
Σε χρόνο t=2s το σώµα πέφτει κατά y1 και όπως αποδείξαµε προηγουµένως η κίνηση του σώµατος Σ είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη:
y1= ½ α1t2 → α1= 2y1/t2 = 2·1/4 m/s2 = 0,5 m/2. και υ1 = α1t= 0,5·2 m/s= 1m/s.
Οπότε για το σώµα Σ:
mg-Τ=mα1 ή Τ= mg-mα1= 9,5Ν.
α) Παίρνοντας τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα για την στροφική κίνηση του κυλίνδρου έχουµε:
Τ΄·R- Τρ·R = Ι·αγων1 (6)
όπου αγων1= α1/R= 0,5/0,4 rad/s2 = 1,25 rad/s2,
οπότε:
Τρ= Τ΄- Ι·αγων1/R = 9,5Ν-1,44·1,25/0,4Ν= 5Ν.
Για την τριβή:
Τρ=µΝ → µ= Τρ/Ν= 5/40 = 1/8=0,125.
β) Μόλις τοποθετήσουµε στο άκρο Β το σώµα Σ1, αυτό ισορροπεί
άρα δέχεται δύναµη από την δοκό µε φορά προς τα πάνω, ίση
κατά µέτρο µε το βάρος του, οπότε και ασκεί την αντίδρασή
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ΣτΑ= 0 ή Ν· 3l/4-w1.l/2- Ν1·l= 0 (7)
Αλλάζει η Ν, αλλάζει και η τριβή, µεταβάλλεται και η γωνιακή
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επιτάχυνση της τροχαλίας και η επιτάχυνση του σώµατος Σ.
Για το σώµα Σ:
∆y= υ1∆t + ½ α2·∆t2 → α2= 2(∆y-υ1∆t)/ ∆t2 = 2·(7-1·5)/25m/s2= 0,16 m/s2.
Και
Τ= mg-mα2= 10Ν-0,16Ν= 9,84Ν
Από την (6) θέτοντας αγων2= α2/R= 0,16/0,4 rad/s2 =0,4 rad/s2, παίρνουµε:
Τρ2= Τ΄- Ι·αγων1/R = 9,84Ν-1,44·0,4/0,4Ν= 8,4Ν
Για την τριβή όµως Τρ2=µΝ → Ν=8,4/0,125Ν =67,2Ν
Πηγαίνοντας στην (7):
Ν1= ¾ Ν – ½ w1= ¾ 67,2Ν- ½ 60N= 20,4Ν
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Τόσο είναι λοιπόν και το βάρος του σώµατος

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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