Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Θεµελιώδης νόµος και σύστηµα σωµάτων
Το σώµα Σ του διπλανού σχήµατος έχει µάζα m1 =2kg και ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2.
∆ένουµε το σώµα στο άκρο νήµατος, το οποίο αφού το περάσουµε από µια
τροχαλία µάζας m2=2kg και ακτίνας R=0,2m, ασκούµε στο άλλο του άκρο
µια σταθερή κατακόρυφη δύναµη F=10Ν. Το νήµα δεν γλιστράει στην τροχαλία. Ζητούνται:
i) Η επιτάχυνση του σώµατος Σ.
ii) Η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας.
iii) Πόσες περιστροφές έχει πραγµατοποιήσει η τροχαλία µέχρι τη στιγµή που αποκτά γωνιακή ταχύτητα
ω=30rad/s.
∆ίνεται g=10m/s2 ενώ για την τροχαλία Ι= ½ mR2.
Απάντηση:
Σχεδιάζουµε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ και στην τροχαλία,
όπως φαίνονται στο διπλανό σχήµα.
Για το σώµα Σ:
Στον άξονα y ισορροπεί άρα ΣF=0 → Ν=w=20Ν.
Ενώ στον άξονα x: ΣFx =m1·α1 → F1-T=m1·α1 → F1-µN=m1·α1 (1)
Για την τροχαλία:
Θεωρώντας θετική τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού, παίρνουµε:
FR – F2R = Ι·αγων. → FR – F2R = ½ m2 R2 ·αγων →
F- F2 = ½ m2 R·αγων (2)
Προσέξτε ότι οι δυνάµεις που ασκεί το νήµα στην τροχαλία είναι διαφορετικές στις δυο πλευρές της. Μόνο
αν η τροχαλία θεωρείται αβαρής οι δυνάµεις έχουν ίσα µέτρα.
Επειδή το νήµα είναι αβαρές F1=F2.
Για να βρούµε µια σχέση που να συνδέει την κίνηση του σώµατος Σ µε την κίνηση της τροχαλίας, δουλεύουµε ως εξής:
Έστω ότι η τροχαλία στρέφεται κατά γωνία dθ. Τότε το νήµα που µετακινείται κατά την φορά της κίνησης
έχει µήκος dl=R·dθ και το σώµα Σ θα µετακινηθεί προς τα δεξιά κατά ds=R·dθ. , συνεπώς:
ds R ⋅ dθ
=
→ υΣ=R·ωτροχ.
dt
dt

Η σχέση αυτή θυµίζει την γνωστή σχέση υ=ωR, αλλά να προσέξουµε ότι εδώ συνδέει τη ταχύτητα του σώµατος Σ µε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας.
Στην ίδια σχέση καταλήγουµε αν σκεφτούµε ως εξής.
Κάθε σηµείο του σχοινιού έχει µια ορισµένη ταχύτητα υ. Αλλά τότε υ θα είναι και η ταχύτητα του σώµατος
Σ και υ θα είναι και η γραµµική ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας της τροχαλίας για την οποία ισχύει
υ=ωR.
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Άρα υΣ=ω·R.
Με παραγώγιση της σχέσης αυτής παίρνουµε:
dυ d( ω ⋅ R )
dω
=
→ αΣ =R·
→ αΣ= αγων·R (3)
dt
dt
dt

i) Με πρόσθεση των εξισώσεων (1) και (2) έχουµε:
F1-µΝ+F-F2 = m1α1+ ½ m2·α1 → α1=

ii) Από τη σχέση (3) παίρνουµε αγων=
iii) Από την εξίσωση αγων=

2( F − µ N )
= 2m/s2.
2m1 + m2

a1
=10rad/s2.
R

dω
→ ω=αγων·t → t=3s, οπότε θ= ½ αγων·t2= 45rad.
dt

Έτσι ο αριθµός των περιστροφών είναι:
Ν=

θ
≈ 7,17 στροφές.
2π

Επιµέλεια
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