Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

∆ιατήρηση Στροφορµής σε κρούση.
Οµογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ µε µήκος l=1m και µάζα Μ=1,2kg µπορεί να στρέφεται, χωρίς τριβές
γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος σε αυτή και διέρχεται από το µέσον της Ο. Στα δύο άκρα της
ράβδου έχουµε στερεώσει δύο σφαιρίδια αµελητέων διαστάσεων, µάζας m=0,2kg το καθένα. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, όπως φαίνεται στο σχήµα.

Βλήµα µάζας m=0,2kg αµελητέων διαστάσεων, κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω µε ταχύτητα µέτρου υ0=
10m/s και ενσωµατώνεται ακαριαία στο σφαιρίδιο στο άκρο Α της ράβδου. Να υπολογίσετε:
i) Το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήµατος, αµέσως µετά την κρούση.
ii) Το κλάσµα της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήµατος που χάθηκε κατά την κρούση.
iii) Το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του συστήµατος, αµέσως µετά την κρούση.
iv) Το µέτρο της ταχύτητας του σφαιριδίου στο άκρο Γ της ράβδου, τη στιγµή που αυτή γίνεται κατακόρυφη.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο προς αυτήν άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας
της Ιcm= 1/12 ml2 και g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Εφαρµόζουµε την αρχή διατήρησης της στροφορµής, ως προς τον άξονα περιστροφής, για την κρούση
και έχουµε:
Lπριν=Lµετά.
mυ0l/2= I·ω0 (1)
όπου ω0 η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του συστήµατος αµέσως µετά την κρούση.
Αλλά Ι= Μl2/12+ ml2/4+ 2ml2/4 = Μl2/12+ 3ml2/4 = 0,25Κg.m2 και η (1) δίνει:
mυ0·l/2 = (M/12+3m/4) l2·ω0 ή
ω0= mυ0/(Μ/6+3m/2)·l = 0,2·10/(1,2/6+3·0,2/2)·1= 4rad/s.
ii) Η απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση είναι:
∆Κ= ½ mυ02 – ½ Ι·ω02 = ½ 0,2·100J- ½ 0,25·16J= 10J-2J= 8J
Οπότε το κλάσµα της κινητικής ενέργειας που «χάθηκε» είναι:
∆Κ/Καρχ= 8/10 = 4/5.
iii) Από τον θεµελιώδη νόµο της µηχανικής παίρνουµε:
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iv) Εφαρµόζουµε την αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας ανάµεσα
στην αρχική θέση και στην κατακόρυφη θέση:
½ Ιω02 + 0 = ½ Ιω2 + mgl/2- 2mgl/2 ή
Ιω02 = Ιω2 – mgl ή
0,25·16 = 0,25ω2 – 0,2·10·1 ή
ω= 2· 6 rad/s.
Οπότε η ταχύτητα του Γ είναι:
υ= ω·l/2 =

6 m/s.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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