Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Μια κινητή τροχαλία.
Η τροχαλία του σχήµατος έχει µάζα 4kg και ηρεµεί όπως στο σχήµα, όπου ένα
αβαρές νήµα έχει περαστεί στο αυλάκι της. Το ένα του άκρο του νήµατος έχει
δεθεί σε ταβάνι, ενώ το άλλο του άκρο Α συγκρατείται σε τέτοια θέση, ώστε να
απέχει κατά h=0,36m από το νταβάνι. Ασκούµε κατάλληλη σταθερή κατακόρυφη δύναµη F στο άκρο Α του νήµατος, ώστε το άκρο αυτό να φτάσει στο ταβάνι
σε χρόνο t1=0,6s.
i) Να αποδειχθεί ότι η τροχαλία κινείται προς τα πάνω µε σταθερή επιτάχυνση
κέντρου µάζας.
ii) Να δειχτεί ότι το άκρο Α έχει διπλάσια επιτάχυνση από το κέντρο Ο της τροχαλίας. Να υπολογιστεί η
επιτάχυνση του άκρου Α.
iii) Να βρεθεί το µέτρο της ασκούµενης δύναµης F.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Η δύναµη F που ασκούµε στο άκρο Α του νήµατος, µεταφέρεται µέσω του
νήµατος στην τροχαλία, πάνω στην οποία εκτός του βάρους W ασκείται και
η τάση Τ, του άλλου τµήµατος του νήµατος, όπως στο διπλανό σχήµα.
Για τη µεταφορική κίνηση της τροχαλίας έχουµε:
F+Τ- mg =m·αcm (1)
Εξάλλου για τη στροφική κίνηση προς τροχαλίας έχουµε:
Στ=Ι·αγων ή
F·R-Τ·R = ½ mR2·αγων ή
F-Τ = ½ mR·αγων (2)
Στο παρακάτω σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις των σηµείων Γ και ∆ που καταλήγουν τα δυο τµήµατα του νήµατος.

Αλλά το σηµείο Γ είναι και σηµείο του αριστερού τµήµατος του νήµατος, συνεπώς έχει µηδενική ταχύτητα, συνεπώς υcm-υγρ=0 ή υcm=ω·R και µε παραγώγιση παίρνουµε:

acm = aγων ⋅ R = aεπ (3)
Και η σχέση (2) γίνεται F-Τ = ½ m·αcm. Mε πρόσθεση δε µε την (1) παίρνουµε:
2F-mg= 3/2 m·αcm ή acm =

4 F − 2mg
(4)
3m

Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι η τροχαλία κινείται προς τα πάνω µε σταθερή επιτάχυνση
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κέντρου µάζας.
ii) Κάθε σηµείο του δεξιού τµήµατος του νήµατος έχει την ίδια επιτάχυνση:
αΑ= α∆=αcm+αεπ=2αcm. (5)
Αφού το άκρο Α έχει και αυτό, σταθερή επιτάχυνση εκτελεί Ε.Ο.Ε.Κ. για την οποία:
h= ½ αΑ·t2 →

aA =

2h 2 ⋅ 0,36
=
m / s 2 = 2m / s 2
2
2
t
0,6

iii) Με βάση την (5) αcm=1m/s2, οπότε λύνοντας την εξίσωση (4) ως προς τη δύναµη βρίσκουµε:

F=

mg 3macm
+
2
4

και µε αντικατάσταση βρίσκουµε:
F=20Ν+3Ν=23Ν.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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