Υλικό Φυσικής – Χημείας

Μηχανική Στερεού Σώματος

Διάγραμμα γωνιακής μετατόπισης
Ένας οριζόντιος κυκλικός δίσκος μπορεί και
περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που
διέρχεται από το κέντρο του Ο.
Τη χρονική στιγμή t=0 ο δίσκος έχει γωνιακή
Ο
R
ταχύτητα ω0= –20rad/s όπως φαίνεται σ το σχήμα 1
και τη χρονική στιγμή t1=20s η γωνιακή του
ταχύτητα έχει αλγεβρική τιμή ω1=60rad/s. Τη στιγμή

t2=30s η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου μηδενίζεται.
0
Σε όλα τα χρονικά διαστήματα η γωνιακή ταχύτητα
Σχήμα 1
του δίσκου μεταβαλλόταν με σταθερό ρυθμό.
i) Να βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου στα επιμέρους χρονικά διαστήματα
και να γίνει το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της γωνιακής επιτάχυνσης
συναρτήσει του χρόνου.
ii) Να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου
γίνεται στιγμιαία μηδέν πριν την t2 και τη γωνιακή μετατόπιση του δίσκου μέχρι
εκείνη τη στιγμή.
iii) Να γίνει το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου
συναρτήσει του χρόνου για το χρονικό διάστημα (0–30s).
iv) Για ένα σημείο το οποίο απέχει από το κέντρο του δίσκου απόσταση R=1m να
βρείτε την επιτρόχια, τη κεντρομόλο καθώς και την ολική του επιτάχυνση τη χρονική
στιγμή t3=25s.
v) Να γίνει το διάγραμμα της γωνιακής μετατόπισης συναρτήσει του χρόνου καθώς
και το διάγραμμα της γωνίας στροφής του δίσκου ανεξαρτήτου φορά περιστροφής.
Θεωρείστε την t=0 η αρχική γωνία στροφής θ0=0.
Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας |g|=10m/s2
Απάντηση
i)
•Από (0–20)s η αλγεβρική τιμή της γωνιακής επιτάχυνσης αγ(r/s2)
είναι:
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• Από (20–30)s η αλγεβρική τιμή της γωνιακής
επιτάχυνσης είναι:
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ii) Με βάση το σχήμα 1 η αρνητική φορά περιστροφής είναι η δεξιόστροφη. Στο
χρονικό διάστημα από (0–20)s αρχικά το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου
ελαττώνεται και κάποια στιγμή μηδενίζεται στιγμιαία. Κατόπιν αλλάζει η φορά
περιστροφής του δίσκου και επιταχύνεται αριστερόστροφα μέχρι τη στιγμή t1=20s.
Το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης σε όλη τη διάρκεια του διαστήματος είναι
σταθερό.
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Η γωνιακή ταχύτητα μηδενίζεται την χρονική στιγμή όπου ω=0.
ω=0→ –20+4t=0→t=5s

και η γωνιακή μετατόπιση Δθ= –20·5+2·52 → Δθ= – 50rad
ω(r/s)
iii) Η επιτάχυνση σε κάθε στάδιο κίνησης είναι
σταθερή συνεπώς το διάγραμμα της γωνιακής
ταχύτητας θα είναι όπως φαίνεται στο διπλανό
διάγραμμα.
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iv) Τη χρονική στιγμή t3=25s ο δίσκος επιβραδύνεται
αριστερόστροφα.
Η επιτάχυνσή του έχει αλγεβρική τιμή αγ,2= –6r/s2
Η εξίσωση της γωνιακής ταχύτητας στο διάστημα
αυτό είναι:
      ,2 ·t    60  6·(t  20) S.I.
Για t=25s →ω25s=30r/s
ακ=ω2R→ ακ=900m/s2
αε=αγ·R→ ακ=6m/s2
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α=√(ακ2+αε2) → α=900,02m/s2
εφφ=ακ/αε=6/900=1/150
v) Στο διάστημα από (0 -5)s ο δίσκος έχει στραφεί κατά 50rad δεξιόστροφα. Λόγω
συμμετρίας όταν η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου είναι ω= 20rad/s θα έχει γωνιακή
μετατόπιση Δθ=0 rad.
ω=20→ 20= –20+4t→t=10s
(Αυτό αναλυτικά προκύπτει λύνοντας την εξίσωση Δθ=0)
Με τη βοήθεια του διαγράμματος της γωνιακής ταχύτητας προκύπτει:
Από (0-5)s: Δθ1= -50rad (επιβραδυνόμενο δεξιόστροφα)
Aπό (5-10)s: Δθ2=50rad (επιταχυνόμενο αριστερόστροφα)
Από (10-20)s: Δθ3=400rad (επιταχυνόμενο αριστερόστροφα)
Από (20-30)s: Δθ4=300rad (επιβραδυνόμενο αριστερόστροφα)
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Στο δεύτερο διάγραμμα ζητείται η γωνία στροφής ανεξαρτήτου φοράς περιστροφής
γι’ αυτό προσθέτουμε τα εμβαδά κατ΄απόλυτη τιμή.
Δηλ. Θολ = Δθ(0-5)s + Δθ(5-20)s + Δθ(20-30)s = 800rad
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