Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Κύλινδρος και δοκός σε κίνηση.
Στο σχήµα ένας κύλινδρος µάζας m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο.
Τοποθετούµε πάνω του µια δοκό µάζας m1=10m και ασκούµε πάνω της µια κατάλληλη δύναµη F, ώστε η δοκός να παραµένει οριζόντια όπως στο σχήµα.
Αν ο κύλινδρος δεν ολισθαίνει ούτε ως προς το επίπεδο, ούτε ως
προς την δοκό:
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στον κύλινδρο.
ii) Αν κάποια στιγµή η δοκός έχει ταχύτητα υ1=0,6m/s ποια η ταχύτητα του άξονα περιστροφής του κυλίνδρου;
iii) Αν κάποια στιγµή t1 η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου είναι ίση µε 3J, πόση είναι τη στιγµή αυτή η κινητική ενέργεια της δοκού;
iv) Υπολογίστε το έργο της δύναµης F, µέχρι τη στιγµή t1.
∆ίνεται για τον κύλινδρο Ι= ½ mR2.
Απάντηση:
i) Οι δυνάµεις που ασκούνται στον κύλινδρο φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.

Η δοκός σύρεται εξαιτίας της δύναµης F, οπότε πάνω της ασκείται από τον κύλινδρος η τριβή Τ1. Η αντίδρασή της Τ1΄ασκείται στον κύλινδρο, ενώ στον κύλινδρο ασκείται και από το έδαφος η Τ2.
ii) Αν υcm η ταχύτητα του άξονα του κυλίνδρου, τότε µε βάση και το σχήµα,
η ταχύτητα του σηµείου Α είναι υΑ= υcm-υγραµ= 0, ενώ του αντιδιαµετρικού
του σηµείου Β (το σηµείο επαφής ράβδου-δοκού), υΒ= υcm+ υγρ = 2 υcm,
αφού δεν έχουµε ολίσθηση. Άρα η ταχύτητα της δοκού είναι ίση µε την
ταχύτητα του σηµείου Β. ∆ηλαδή:
υ1 = 2 υcm ή υcm=0,3m/s.
iii) Η κινητική εέργεια του κυλίνδρου είναι:
Κ= ½ mυcm2 + ½ Ιω2
Κ= ½ mυcm2 + ½ ½ mR2·ω2 = ¾ mυcm2(1)
Ενώ της δοκού Κ1 = ½ m1υ12(2)
Με διαίρεση των (2) και (1) κατά µέλη παίρνουµε:
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Κ1/Κ= ½ m1υ12/ ¾ mυcm2 ή
Κ1/Κ= ½ 10m4υcm2/ ¾ mυcm2 ή
Κ1 =80J.

iv) Το έργο της δύναµης F είναι ίσο µε την ενέργεια που προσφέρεται στο σύστηµα. Οι δυνάµεις τριβής
(στατική τριβή), δεν αφαιρούν µηχανική ενέργεια για να την µετατρέψουν σε θερµότητα. Άρα το έργο
της δύναµης είναι ίσο µε την ολική κινητική ενέργεια, δηλαδή:
WF = Κ+Κ1= 83J

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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