Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Τάση νήµατος και τριβή.
Μια κυκλική πλατφόρµα έχει τεθεί σε περιστροφή γύρω από κατακόρυφο άξονα µε γωνιακή ταχύτητα ω1=1rad/s. Πάνω στην πλατφόρµα
βρίσκονται δυο παιδιά µάζας 50kg το καθένα, τα οποία εξασφαλίζουν
την περιστροφή τους µαζί µε την πλατφόρµα, τραβώντας ένα νήµα
µήκους 4m, όπως στο σχήµα, µε δύναµη µέτρου F=70Ν. Τα παιδιά
βρίσκονται σε συµµετρικές θέσεις ως προς το κέντρο Ο της πλατφόρµας. Οι συντελεστές τριβής µεταξύ των υποδηµάτων των παιδιών
και της πλατφόρµας είναι µs=µ=0,3.
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις τριβής που ασκούνται στα παιδιά και να υπολογίστε τα µέτρα τους.
ii) Σε µια στιγµή τα παιδιά τραβώντας το νήµα αρχίζουν να πλησιάζουν και σταµατούν σε απόσταση 1m
από το Ο. Στη θέση αυτή συνεχίζουν να τραβούν το νήµα µε δύναµη του ίδιου µέτρου. Πόσο είναι τώρα
το µέτρο της τριβής που ασκείται σε κάθε παιδί;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της πλατφόρµας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ιπ=200kg·m2 και g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Κάθε παιδί εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση συνεπώς η συνισταµένη των ασκούµενων δυνάµεων έχει κατεύθυνση προς το κέντρο Ο
και παίζει το ρόλο της κεντροµόλου:
ΣF=mυ2/R = mω2·R= 50·12·2Ν=100Ν.→
F+Τ=ΣF → Τ= 30Ν
Προφανώς αυτή η τριβή ασκείται και στα δύο πέλµατα κάθε παιδιού, ενώ στο σχήµα έχει σχεδιαστεί µόνο στο ένα.
ii) Κατά την µετακίνηση των δυο παιδιών οι ασκούµενες δυνάµεις
τάση του νήµατος και τριβή είναι εσωτερικές για το σύστηµα πλατφόρµα-παιδιά συνεπώς η στροφορµή
του συστήµατος παραµένει σταθερή (Στεξ=0).

Laρχ = Lτελ →
(Ιπ+2mR12)·ω1= (Ιπ+2mR22)·ω2 →

ω2 =

( Iπ + 2mR12 ) ⋅ ω1 (200 + 2 ⋅ 50 ⋅ 22 ) ⋅ 1
=
r / s = 2rad / s
Iπ + 2mR22
200 + 2 ⋅ 50 ⋅ 12

Οπότε τώρα για κάθε παιδί έχουµε:
ΣF=mυ2/R = mω22·R1 = 50·22·1Ν=200Ν.→
F+Τ1 =ΣF → Τ1= 130Ν
Μπορεί να υπάρξει τριβή µε αυτή την τιµή;
Υπολογίζουµε την Τορ=µs·Ν=µs·mg=150Ν και βλέπουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα ολίσθησης, αφού η
τριβή µπορεί να πάρει τιµή µέχρι και 150Ν, ενώ η απαιτούµενη είναι 130Ν.
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