Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ένας κύλινδρος µε µια σφαίρα.
Στο παρακάτω σχήµα ο κύλινδρος έχει µάζα m1=14kg και ακτίνα R ενώ η σφαίρα έχει µάζα m2=15kg και
ακτίνα επίσης R. To σύστηµα των δύο στερεών ισορροπεί σε οριζόντιο έδαφος µε την βοήθεια ιδανικού
οριζόντιου ελατήριου και οριζόντιου νήµατος. Το ελατήριο έχει σταθερά Κ=4200Ν/m είναι συσπειρωµένο
κατά x=0,4m και δεν είναι δεµένο σε κάποιο από τα δύο στερεά. Το κέντρα των δύο στερεών και το ελατήριο βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα και τα δύο σώµατα αρχίζουν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Να βρεθούν:
i) Oι τελικές ταχύτητες των κέντρων µάζας των στερεών σωµάτων.
ii) Τι ποσοστό της αρχικής ενέργειας του ελατηρίου πήρε τελικά το κάθε στερεό σώµα;
Για την σφαίρα Ιcm=0,4MR2 και για τον κύλινδρο Ιcm= 1/2 M·R2.
Απάντηση:

i) Εφαρµόζοντας τους νόµους του Νεύτωνα για την µεταφορική και στροφική κίνηση του κάθε στερεού
σε µια στιγµή που το ελατήριο έχει συσπειρωθεί κατά x, έχουµε
Για τον κύλινδρο: Κ.x-T1=m1.α1 (1)
Από (1) και (2)

T1.R= ½ m1·R2·αγων1 άρα Τ1= ½ Μ1·α1 (2)

Κ.x=m1·α1+0,5·m1·α1 και µε αντικατάσταση:
100x=21·α1 (3) (S.I.)

Για την σφαίρα: Κ.x-T2=m2·α2 (4)
Από (4) και (5)

T2·R=0,4·m2·R2·αγων2 άρα Τ2=0,4·m2·α2 (5)

Κ.x=m2·α2+0,4·m2·α2 και µε αντικατάσταση:
100x=21·α2 (6) (S.I.)

Από τις εξισώσεις (5) και (6) παρατηρώ ότι οι επιταχύνσεις των κέντρων µάζας των δύο στερεών είναι
συνεχώς ίσες κατά µέτρο. Άρα τα δύο κέντρα µάζας των στερεών θα έχουν συνεχώς την ίδια κατά µέτρο
ταχύτητα, οπότε και οι γωνιακές ταχύτητες των δύο στερεών θα είναι ίσου µέτρου αφού υ=ω·R
Με την βοήθεια της Α∆Ε για το σύστηµα των δύο στερεών θα έχουµε
Uελ=Κµετκυλ +Κπερκυλ +Κµετσφαιρ+Κπερσφαιρ
½ Κx2 = ½ m1·υ2 + ½ I1·ω2 + ½ m2·υ2 + ½ ·I2·ω2
µετά τις πράξεις βρίσκουµε υ=4m/s.
i) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου θα είναι:
Κκυλ=½ m1·υ2 + ½ I1·ω2 =168J
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Ενώ η κινητική ενέργεια της σφαίρας θα είναι:
Κσφ= ½ m2·υ2 + ½ I2·ω2 =168J
Άρα το κάθε στερεό πήρε το 50% της αρχικής ενέργειας του ελατηρίου.

Επιµέλεια

Χρήστος Ελευθερίου
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