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Το κάθισμα στρέφεται.

Μια μαθήτρια θέλει να μελετήσει την αρχή διατήρησης της στροφορμής.  Κάθεται σε κάθισμα

το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές. Στα χέρια της κρατάει κατακόρυφα τον άξονα ενός

τροχού ποδηλάτου. Ο τροχός στρέφεται. Αρχικά η μαθήτρια και το κάθισμα είναι ακίνητα. Τι

θα συμβεί, αν η μαθήτρια στρέψει τον άξονα του τροχού κατά 180°; Εάν πραγματοποιούσατε

το πείραμα, θα διαπιστώνατε ότι η δύναμη που απαιτείται για να γυρίσει ανάποδα ο τροχός,

όταν στρέφεται, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη που θα χρειαζόταν αν ήταν ακίνητος.

Πώς το εξηγείτε;

Απάντηση:

Το σύστημα αποτελείται από α) το κορίτσι-κάθισμα και β) τον περιστρεφόμενο τροχό.

Αρχικά η στροφορμή του συστήματος, είναι το spin )(L


του τροχού, ως προς τον άξονα (ζ)
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Αν το κορίτσι αντιστρέψει τη στροφορμή του τροχού, θα περιστραφεί ομόρροπα με το c.m. του

τροχού, αποκτώντας spin )(L


, ως προς τον άξονα (ψ), ενώ το c.m. του τροχού θα αποκτήσει

τροχιακή στροφορμή )(L


, ως προς τον άξονα (ψ).
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Επειδή οι ροπές των εξωτερικών δυνάμεων έχουν συνισταμένη μηδέν ισχύει η Α.Δ.Σ.
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Δηλαδή αν το )(L


έχει φορά προς τα πάνω, όπως στο σχήμα, οι ομόρροπες στροφορμές )(L


και )ψ(τL


θα είναι και οι δύο προς τα πάνω, με συνισταμένη διπλάσια από την αρχική  στροφορ-
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μή του τροχού.

Αν ο τροχός δεν στρέφεται και το κορίτσι θελήσει να αναστρέψει τον τροχό, θα χρειαστεί να

εφαρμόσει ένα ζεύγος δυνάμεων η ροπή του οποίου να εξουδετερώνει τη ροπή του βάρους του

τροχού. Αν ο τροχός στρέφεται είδαμε ότι μεταβάλλει τη στροφορμή του, οπότε σύμφωνα με

τον 2ο Νόμο Newton, απαιτείται επιπλέον ροπή
t
L







Επίσης παρατηρούμε μια αύξηση στην κινητική ενέργεια του συστήματος, αφού το σύστημα

μετά διαθέτει επιπλέον κινητική ενέργεια από τη μεταφορική κίνηση του c.m. του τροχού και

την περιστροφή του κοριτσιού-κάθισμα. Αυτό εξηγείται, αν σκεφτούμε ότι το κορίτσι δαπανά

ένα μέρος από την αποθηκευμένη στο σώμα της Χημική ενέργεια και μέσω του έργου των δυ-

νάμεων που ασκεί στον άξονα του τροχού για να τον αναστρέψει μεταφέρεται Κινητική ενέρ-

γεια στο σύστημα.

Φυσικής -Χημε ίας
Γιατί το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…
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