Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στερεό-Ταλάντωση

Ταλάντωση µε σφαίρα που περιστρέφεται
Στο πάνω µέρος κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθερά Κ=100Ν/m δένουµε ένα λείο
κύβο µάζας Μ=1Κgκαι το σύστηµα ισορροπεί κατακόρυφα. ∆ίνουµε σε µία λεία σφαίρα
µάζας m=3Κg και ακτίνας R= 0,1m αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0=10r/s έτσι ώστε το
διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας να είναι παράλληλο µε το έδαφος και τη στιγµή t=0
αφήνουµε τη σφαίρα πάνω στο σώµα µάζας Μ έτσι ώστε το κέντρο της σφαίρας να
βρίσκεται πάνω στην κατακόρυφη που περνά από τον άξονα του ελατηρίου όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήµα
Να βρεθούν:
A)Το είδος της κίνησης της σφαίρας
Β)Η µέγιστη δύναµη που θα ασκεί το ελατήριο στον κύβο στην διάρκεια της κίνησης του συστήµατος
Γ)Η µέγιστη κινητική ενέργεια του συστήµατος
∆)Η εξίσωση του µέτρου της ταχύτητας του ανώτερου σηµείου της σφαίρας καθώς και των σηµείων που
βρίσκονται στην επιφάνεια της σφαίρας και απέχουν από το πάνω µέρος του κύβου απόσταση R σε
συνάρτηση µε το χρόνο.
Για την σφαίρα δίνεται Ιcm=0,4mR2.
AΠΑΝΤΗΣΗ
Α)Επειδή η σφαίρα και ο κύβος έχουν λείες επιφάνειες δεν θα ασκηθεί µεταξύ τους καµία οριζόντια
δύναµη. Άρα η σφαίρα θα εκτελεί συνεχώς οµαλή στροφική κίνηση µιας και το Στ=0 για τη σφαίρα.
Επειδή όµως θα αλλάξει η µάζα του συστήµατος στον κατακόρυφο άξονα το σύστηµα θα εκτελεί γ.α.τ.
Από την αρχική και τελική ισορροπία για τον κατακόρυφο άξονα θα έχουµε:
Mg=Kx1θα έχουµε x1=0,1m

(M+m)g=Kx2θα έχουµε x2=0,4m

Tη στιγµή t=0 που αφήνουµε τη σφαίρα πάνω στο κύβο το σύστηµα δεν έχει ταχύτητα στον
κατακόρυφο άξονα .Ετσι το σύστηµα θα βρίσκεται στην θέση µέγιστης αποµάκρυνσης. Αρα το
πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος θα είναι A=x2-x1=0,3m.
Για να καθορίσουµε πλήρως την κίνηση του συστήµατος θα πρέπει να εξετάσουµε και την
περίπτωση αν η σφαίρα θα µπορούσε να χάσει την επαφή της µε τον κύβο.
Ετσι µε τη βοήθεια του σχήµατος και του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα θα έχουµε
Ν-mg=ma →Ν=mg-mω2x
η επαφή δεν θα χάνεται µόνο στην περίπτωση όπου N>0. Κάνοντας τις πράξεις θα βρούµε
ότι για να χαθεί η επαφή των δύο σωµάτων θα έπρεπε x>0,4m που όµως δεν µπορεί να
συµβεί γιατί το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος είναι Α=0,3m.
Ετσι τελικά κέντρο µάζας του κύβου εκτελεί γ.α.τ.µε πλάτος Α=0,3m ενώ η σφαίρα εκτελεί οµαλή
στροφική κίνηση και ταυτόχρονα το κέντρο µάζας της σφαίρας εκτελεί και αυτό γ.α.τ. µε πλάτος
Α=0,3m.
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Β)Η δύναµη του ελατηρίου δίνεται από τη σχέση Fελ=Κ.xελ (1) όπου xελ η αποµάκρυνση από τη ΘΦΜΕ.
Το ελατήριο θα συσπειρωθεί µέγιστα όταν το σύστηµα φτάσει στο χαµηλότερο σηµείο της τροχιάς του
δηλαδή στην ΘΕΑ. Εκεί το ελατήριο έχει συσπειρωθεί κατά xελmax=x2+A=0,7m και µε την βοήθεια της
σχέσης (1) Fελmax=70N
Γ)Το σύστηµα εκτελεί µεταφορική αλλά και στροφική κίνηση. Την µέγιστη κινητική ενέργεια το σύστηµα
θα την έχει όταν η µεταφορική του ενέργεια γίνει µέγιστη µιας και η στροφική του κατάσταση δεν
µεταβάλλεται.
Αρα K max =

1
1
2
( M + m)υ max
+ Iω02 = 5,1J
2
2

∆)Όλα τα σηµεία της σφαίρας έχουν ταυτόχρονα δύο ταχύτητες. Μία κατακόρυφη εξαιτίας της
ταλάντωσης µε εξίσωση υψ=ωΑσυν(ωt+φο)=1,5συν(5t+π/2) (SI)
και µία εξαιτίας της περιστροφής της σφαίρας υπερ=ωR=1m/s.

Ετσι τα µέτρα των ταχυτήτων θα δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις:
υ1=|1+1,5συν(5t+π/2)|




υ 2 = 1 + 2,25συν 2  5t +

π

2

υ3=|1,5συν(5t+π/2)-1| (S.I.)

Επιµέλεια

Χρήστος Ελευθερίου
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