Ενάµισυ δεύτερο θέµα στο στερεό.
Πάνω σε ένα οριζόντιο χαρτόνι βρίσκονται
ένας συµπαγής κύλινδρος και ένας κυλινδρικός
φλοιός.
Έχουν ίσες µάζες, ίσες ακτίνες και
παρουσιάζουν µε το χαρτόνι ίδιους
συντελεστές τριβής.
Τραβάω το χαρτόνι έτσι ώστε να κινείται µε
σταθερή επιτάχυνση.
∆υστυχώς αµφότερα τα σώµατα ολισθαίνουν στο χαρτόνι.
Να συγκρίνετε την ίδια στιγµή:
1. Τις µετατοπίσεις τους.
2. Τις ορµές τους.
3. Τις στροφορµές τους.
4. Τα πλήθη περιστροφών τους.
5. Τις κινητικές τους ενέργειες.
6. Τις απώλειες µηχανικής ενέργειας.
Απαντήσεις:
1. Αµφότερες οι τριβές είναι ίσες.
Ως τριβές ολίσθησης είναι ίσες προς:
T = µ ⋅ N = µ ⋅m⋅ g
Τα σώµατα έχουν και ίδιες µάζες.
Κινούνται µε ίσες επιταχύνσεις και υφίστανται
ίσες µετατοπίσεις σε ίσους χρόνους.
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2. Αποκτούν ίσες ταχύτητες, εποµένως ίσες
ορµές.
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Οι στροφορµές τους µεταβάλλονται µε σταθερούς και ίσους ρυθµούς.
Αρχικά είναι µηδενικές, οπότε την ίδια στιγµή έχουν ίσες τιµές.

3. Ξέρουµε ότι

4. Η ισότητα των στροφορµών επιβάλει ισότητα των γινοµένων I ⋅ ω .
Ο συµπαγής κύλινδρος έχει την µισή ροπή αδράνειας, οπότε έχει διπλάσια γωνιακή ταχύτητα κάθε
στιγµή. ∆ηλαδή:
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⋅ dt = dϕ συµπεραίνουµε ότι το στοιχειώδες
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εµβαδόν είναι ίσο µε την στοιχειώδη γωνιακή µετατόπιση.
Το ολικό εµβαδόν δίνει την ολική γωνιακή µετατόπιση.
Η γωνιακή µετατόπιση του κοίλου κυλίνδρου είναι διπλάσια.
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∆ιπλάσιες στροφές έκανε, διότι N =
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Επειδή ω ⋅ dt =
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5. Τα δύο σώµατα έχουν ίδιες κινητικές ενέργειες λόγω της µεταφορικής τους κίνησης.
Όµως έχουν διαφορετικές κινητικές ενέργειες λόγω της περιστροφής τους.
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Ο συµπαγής κύλινδρος έχει διπλάσια κινητική ενέργεια λόγω της περιστροφής του, διότι έχει την µισή
ροπή αδράνειας. Έχει εποµένως µεγαλύτερη κινητική ενέργεια.
6. Ας σκεφτούµε ότι το κάθε σώµα είναι µόνο του στο χαρτόνι και ότι το χαρτόνι έχει µάζα αµελητέα.
Όλο λοιπόν το έργο µας γίνεται κινητική ενέργεια και θερµική.
Το έργο µας είναι και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο. Είναι ίσο µε την δύναµη που βάζουµε επί την
απόσταση. Η δύναµη που βάζουµε εξουδετερώνει την αντίδραση της τριβής και είναι εποµένως:
F = µ ⋅m⋅ g
1
Η µετατόπιση του χαρτονιού είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις x = aχ ⋅ t 2 .
2
Προφανώς εκεί που θα έχουµε την µικρότερη κινητική ενέργεια θα έχουµε και την µεγαλύτερη θερµική
ενέργεια. Στον κοίλο κύλινδρο.

Θα µπορούσαµε και διαφορετικά να οδηγηθούµε στο ίδιο συµπέρασµα.
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Τα σηµεία επαφής έχουν επιτάχυνση
T ⋅R
aE = a + aε = a +
I
Συνεπώς µεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το
σηµείο επαφής του συµπαγούς.
«Τρίβεται» πάνω στο χαρτόνι κατά:
1
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dS = aχ ⋅ dt 2 − aE ⋅ dt 2
2
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∆ηλαδή λιγότερο από το σηµείο επαφής του κοίλου.
Παράγεται εποµένως περισσότερη θερµική ενέργεια στην περίπτωση του κοίλου κυλίνδρου.
Σχόλια:
1. Είναι λάθος το να συµπεράνουµε ότι αφού κάνει περισσότερες περιστροφές ο συµπαγής παράγεται
περισσότερη θερµική ενέργεια.
Στο κάτω-κάτω ακόµα και αν δεν είχαµε ολίσθηση περισσότερες στροφές θα είχαµε. Όµως δεν θα
είχαµε κάποια θέρµανση.
2. Παλιά έλεγα «παράγεται θερµότητα» και καθάριζα. Η όλη ιστορία µε την θερµότητα που είναι
διαδικασία και όχι κάτι που απελευθερώνεται κ.λ.π. µου έχουν δέσει τη γλώσσα κόµπο.
Με ανάγκασε να µιλάω για «απώλειες µηχανικής ενέργειας», για «θερµικές ενέργειες» και άλλα ωραία.
Έτσι και έβαζα στο κείµενο ότι dQ = T ⋅ dS θα εισέπραττα ένα κάρο σχόλια θερµοδυναµικού ύφους.
-Όχι δεν πρόκειται για θερµότητα! Η θερµοκρασία των σωµάτων αυξάνεται τόσο, όσο θα αυξανόταν αν
θερµότητα…….
Όπως λέει ο Μποστ:
-Ήτοι βαδίζοντας, ως θα εβάδιζεν αν ήτο λαίδη.

