Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Κυκλική κίνηση

Εξασφαλίζοντας την κυκλική κίνηση
Στο σχήµα φαίνεται πώς µπορεί, µια µικρή σφαίρα Α m=0,1kg που στρέφεται
διαγράφοντας οριζόντιο κύκλο ακτίνας R=0,4m, να ισορροπεί µια µάζα Μ=0,4kg, που
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κρέµεται δεµένη µέσω νήµατος, από την µικρή σφαίρα Α.
i) Μπορεί το νήµα που συγκρατεί την σφαίρα Α να είναι οριζόντιο;
ii) Με δεδοµένο ότι το σφάλµα που κάνουµε, θεωρώντας οριζόντιο το νήµα, είναι
ασήµαντο, να υπολογίσετε την ταχύτητα περιστροφής της σφαίρας Α.
iii) Αν αυξήσουµε την ταχύτητα περιστροφής της µικρής σφαίρας Α, για να
εξασφαλιστεί σταθερή λειτουργία, η µεγάλη σφαίρα θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω;
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∆ίνεται g=10m/s .
Απάντηση:
i)

Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στις δυο σφαίρες.
Με δεδοµένο ότι η σφαίρα Α διαγράφει οριζόντιο κύκλο, σηµαίνει ότι δεν
ασκείται κατακόρυφη δύναµη πάνω της. Αλλά στο σχήµα, βλέπουµε το
βάρος w1, που είναι κατακόρυφο, συνεπώς θα πρέπει η τάση του νήµατος να
δίνει και µια κατακόρυφη συνιστώσα, που να εξουδετερώνει το βάρος. Με
άλλα λόγια το νήµα δεν θα είναι οριζόντιο, αλλά θα σχηµατίζει µια γωνία µε
την κατακόρυφη, που ανάλογα µε την ταχύτητα της σφαίρας, µπορεί να
πλησιάζει τις 90°, αλλά δεν θα είναι πραγµατικά ποτέ 90°.

ii) Με δεδοµένο τώρα, ότι το νήµα είναι οριζόντιο έχουµε:
Η µεγάλη σφαίρα ισορροπεί, οπότε:
ΣF=0 ή Τ=w=Μg=4Ν
Όπου Τ η τάση του νήµατος.
Αλλά και στην µικρή σφαίρα ασκείται τάση του νήµατος, επίσης ίση µε 40Ν, η οποία παίζει τον
ρόλο της κεντροµόλου, δηλαδή:
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iii) Αν αυξήσουµε την ταχύτητα περιστροφής της µικρής σφαίρας Α, για να µπορεί να εξασφαλιστεί
ξανά οµαλή λειτουργία (η µικρή σφαίρα να εκτελεί κυκλική κίνηση ισορροπώντας τη µεγάλη
σφαίρα), αφού η τάση του νήµατος αναγκαστικά πρέπει να παραµείνει ίση µε 4Ν, θα πρέπει να
µεγαλώσει και η ακτίνα περιστροφής.
Πράγµατι από τον τύπο της κεντροµόλου βρίσκουµε:

www.ylikonet.gr
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Πράγµα που µας λέει ότι η ακτίνα είναι ανάλογη µε το τετράγωνο της ταχύτητας. Αλλά για να
αυξηθεί η ακτίνα, η µεγάλη σφαίρα θα κινηθεί προς τα πάνω.
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