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Երկ

խնդիր ﬔխանիկայից (10 ﬕավոր)

Խնդր մ ենք խնդիրը լ ծել սկսել ց առաջ կարդացեք ընդհան ր ց ց ները:

Թագցված սկավառակը
Դիտարկենք 𝑟1 շառավղով և 𝑤1 հաստ թյամբ փայտե գլան: Գլանի ներս մ ինչ - որ տեղ կա
𝑟2 շառավղով և 𝑤2 հաստ թյյամբ ﬔտաղյա սկավառակ: Մետաղե սկավառակը տեղադրված
է այնպես, որ դրա 𝐵 սիﬔտրիա առանցքը զ գահեռ փայտե սկավառակի 𝑆 համաչափ թյան
առանցքին և տեղադրված է ն յն հեռավոր թյան վրա գլանի վերևի եւ ներքևի նիստերից: 𝑆-ի
հեռավոր թյ նը 𝐵 -ից նշանակենք 𝑑: Փայտի խտ թյ նը 𝜌1 է, tﬔտաղինը՝ 𝜌2 > 𝜌1 : Փայտե գալնի
և ﬔտաղյա սկավառակի ընդհան ր զանգվածը 𝑀 է:
Այս խնդր մ գլանը տեղադրել ենք գետնին, որպեսզի այն կարողանա ազատ գլորվել դեպի ձախ
և աջ: Նկ. 1- մ պատկերված է դրա տեսքը վերևից և կողքից:
Խնդրի նպատակն է որոշել ﬔտաղե սկավառակի չափը և դիրքը:
Երբ հետագայ մ պահանջվ մ է արտահայտել արդյ նքը հայտնի ﬔծ թյ ններով, դ ք կարող
եք համարել որ հայտնի են
(1)

𝑟1 , 𝑤1 , 𝜌1 , 𝜌2 , 𝑀 .
Խնդրի նպատակն է որոշել 𝑟2 , 𝑤2

𝑑-ը tան ղակի ﬔթոդներով:
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Նկ.1 a) տեսքը կողքիցb) տեսքը վերևից
𝑏 համակարգի զանգվածի 𝐶 կենտրոնի հեռավոր թյ նն է գլանի սիﬔտրիայի 𝑆 առանցքից: IԱյս
հեռավոր թյ նը որոշել համար առաջարկվ մ է հետևյալ փորձը. Տեղադր մ ենք գլանը հորիզոնական հիմքի վրա այնպես, որ նա լինի կայ ն հավասարակշռ թյան վիճակ մ: Այժմ դանդաղ
թեք մ ենք հարթ թյ նը Θ անկյ նով (տե՛ս նկ. 2): Դադարի շփման պատճառով կարող է գլորվել
առանց սահքի: Նա ﬕ քիչ կգլորվի և ապա կանգ կառնի կայ ն հավասարակշռ թյան դիրք մ
պտտվելով 𝜙 անկյ նով, որը ﬔնք չափ մ ենք:

Q1-2

Theory

armenian (Armenia)

S
ϕ

Θ
Նկ.2 Գլանը թեք հարթ թյան վրա
A.1

Գտեք 𝑏-ն որպես ֆ նկցիա (1) ﬔծ թյ ններից, 𝜙
րից:

Θ թեքման անկյ ննե-
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Այս հետ ﬔնք համար մ ենք, որ 𝑏-ի արժեքը հայտնի է:

S
φ

Նկ.3 Կախված գլանը:
Այժմ զ մ ենք գլանի 𝐼𝑆 իներցիայի մոﬔնտը դրա համաչափ թյան 𝑆: առանցքի նկատմամբ:
Դրա համար կախ մ ենք գլանր համաչափ թյան առանցք մ: Այն հետև շեղ մ ենք այն հավասարակշռ թյան դիրքից փոքր 𝜙 անկյ նով (տե՛ս նկ. 3): Տեսն մ ենք , որ𝜙 անկյ նը տատանվ մ
է 𝑇 պարբեր թյամբ:
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A.2

Q1-3

Ինչպե՞ս է փոփոխվ մ 𝜙-ն: Արտահայտեք գլանի 𝐼𝑆 իներցիայի մոﬔնտը
համաչափ թյան 𝑆 առանցքի նկատմամբ 𝑇 -ով, 𝑏-ով և (1)-ի հայտնի ﬔծ թյ ններով:Կարող եք ընդ նել որ հավասարակշռ թյան դիրքից շեղ ﬓերը փոքր են այնպես որ 𝜙 -ն ﬕշտ փոքր է:

A.1
A.2 հարցերի չափ ﬓերից այժմ
ռակի դիրքը գլանի ներս մ:
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զ մ ենք որոշել երկրաչափ թյ նը և ﬔտաղե սկավա-

A.3

Արտահայտեք 𝑑 հեռավոր թյ նը 𝑏 -ով a
(1)-ի ﬔծ թյ ններով: Դ ք
կարող եք նաև որպես փոփոխականներ օգտվել 𝑟2 -ից 𝑤2 -ից a քանի որ
դրանք կհաշվենք A.5- մ:
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A.4

Արտահայտեք 𝐼𝑆 իներցիայի մոﬔնտը 𝑏-ով
(1)-ի ﬔծ թյ ններով: Դ ք
կարող եք նաև որպես փոփոխականներ օգտվել լ 𝑟2 -ից 𝑤2 -ից a քանի որ
դրանք կհաշվենք A.5- մ:
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A.5

Օգտվելով վերև մ ստացված արտահայտ թյ ններից արտահայտեք
𝑤2 -ը
𝑟2 -ը 𝑏-ով, 𝑇 -ով
(1)-ի ﬔծ թյ ններով: Կարող եք նաև արտահայտել 𝑤2 -ը որպես ֆ նկցիա 𝑟2 -ից:
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Մաս B. Պտտվող տիեզերակայան (6.5 ﬕավոր)
Ալիսան տիեզերագնաց է, որ ապր մ է տիեզերակայան մ: Տիեզերանավը շատ ﬔծ 𝑅 շառավղով
անիվ, որը պտտվ մ է իր առանցքի շ րջ, ապահելով տիեզերագնացներին արհեստական կշռով:
Տիեզերագնացները ապր մ են անիվի եզրի ներսի մաս մ: Տիեզերանավը այնքան թեթև է որ դրա
տիեզերական ձգող թյ նը կարելի է անտեսել:
B.1

Ինչպիսի՞ 𝜔𝑠𝑠 անկյ նային արագ թյամբ պետք է պտտվի տիեզերակայանը որպեսզի տիեզերագնացները զգան ն յն 𝑔𝐸 -են ինչ Երկրի վրա:
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Ալիսը և իրա ընկեր Բոբ վիճեցին: Բոբը չի հավատ մ, որ նրանք իրական մ գտնվ մ են տիեզերակայան մ և օնդ մ է, որ նրանք Երկրի վրա են: Ալիսը զ մ է ֆիզիկայի օգն թյամբ ապաց ցել Բոբին, որ նրանք ապր մ են պտտվող տիեզերակայան մ: Դրա համար նա ամրացն մ
𝑚 զանգվածը 𝑘 կոշտ թյամբ զսպանակին և տատան մ է այն: Զանգվածը կարող է տատանվել
ﬕայն ղղաձիգ ղղ թյամբ և չի կարող շարժվել հորիզոնական ղղ թյամբ:
B.2

B.3

Ընդ նելով որ Երկրի ձգող թյ նը հաստատ ն է 𝑔𝐸 արագացմամբ,
ինչքա՞ն կլինի չափվող տատանման շրջանային 𝜔𝐸 անկյ նային հաճախ թյ նը:
Ի՞նչ տատանման շրջանային 𝜔 հաճախ թյ ն կչափի Ալիսան տիեզերք մ:
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Ալիսան համոզված է, որ իր փորձը ապաց ց մ է, որ նրանք գտնվ մ են պտտվող տիեզերանավ մ: Սակայն Բոբի չի համոզվ մ: Նա պնդ մ է, որ երբ հաշվի է առնվ մ, գրավիտացիայի փոփո-
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խ թյ նը կախված Երկրի մակերև յթից հեռավոր թյ նից, ստան մ ենք ն յնպիսի արդյ նք:
Արդյո՞ք նա ճիշտ է:

R

B.4

ωss

Դ րս բերեք արտահայտ թյ ն 𝑔𝐸 (ℎ) ձգող թյան արագացման համար
Երկրի մակերև յթից փոքր ℎ բարձր թյ նների դեպք մ և հաշվեք այդ
դեպք մ 𝜔̃𝐸 անկյ նային արագ թյ նը (գծային մոտավոր թյ նը բավական է): Երկրի շառավիղը y 𝑅𝐸 . է:
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Իսկապես, Ալիսան տեսավ որ ճոճանակը տատանվ մ է այն հաճախ թյամբ որ Բոբը կանխատեսել էր:
B.5

𝑅 շառավղի ինչպիսի՞ արժեքի դեպք մ տիեզերագնացի վրա տատան ﬓերի անկյ նային 𝜔 հաճախ թյ նը համընկն մ է Երկրի 𝜔̃𝐸 տատան ﬓերի անկյ նային

Վրդովվելով Բոբի համառ թյ ն, Ալիսի մտքով անցավ Կորիոլիսի ժը օգտագործել
րը, իր ﬕտքը ապաց ցել համար: Այս նպատակով նա բարձրացավ 𝐻
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գաղափա-

Կորիոլիսի ժը ֆիկտիվ ժն է, որ հայտնվ մ է հավասարաչափ պտտվող հաշվարկման համակարգ մ: 𝜔⃗𝑠𝑠 անկյ նային արգ թյամբ պտտվող հաշվարկման համակարգ մ գտվող 𝑣 ⃗
արագ թյամբ շարժվող 𝑚 զանգվածով մարﬓի վրա ազդող Կորիոլիսի 𝐹𝐶⃗
ժը գհավասար է
𝐹𝐶⃗ = 2𝑚𝑣 ⃗ × 𝜔⃗𝑠𝑠 .

(2)

Սկալյար ﬔծ թյ ններով արտահայտված է որպես
𝐹𝐶 = 2𝑚𝑣𝜔𝑠𝑠 sin 𝜙 ,

(3)

որտեղ 𝜙 [if gte vml 1]>
[endif][if gte mso 9]
[endif]-ն պտտման առանցքի
արագ թյան կազմած անկյ նն է: .Ուժը
պտտման առանցքին, այնպես էլ <span class=”math-tex”𝑣 արագ թյանը:

ղղահայաց է ինչպես
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ավ արդյ նք ստանալ համար Ալիսը որոշեց փորձը կատարել ինչքան հնարավոր է բարձր
աշտարակից: Զարմանալի էր, որ գ նդը բախվեց հիմքին այնպես, որ 𝑑 = 0:
B.7

1.3pt

Ալիսը զ մ է անել ևս ﬔկ փորձ Բոբին համոզել համար: Նա զ մ է օգտագործել զսպանակավոր ճոճանակը Կորիոլիսի ժի ազդեց թյ նը ց յց տալ համար: Դրա համար նա
փոխ մ է սկզբնական դասավորված թյ նը. Նա ﬕացն մ է զսպանակը օղակի, որը կարող
է սահել 𝑥
ղղ թյամբ հորիզոնական ձողով առանց շփման: Զսպանակը տատանվ մ է 𝑦
առանցքով: Ձողը զ գահեռ է հիմքին և ղղահայաց է տիեզերանավի պտտման առանցքին:
Այսպիսով 𝑥𝑦հարթ թյ նը ղղահայաց է պտտման առանցքին
𝑦 առանցքը ղղված է դեպի
տիեզերակայանի պտտման կենտրոն:

y=0

d

Նկ.4 Փորձի դրվածքը
B.8

Ալիսը շեղ մ է գնդիկը 𝑑 -ով հավասարակշռ թյան 𝑥 = 0, 𝑦 = 0, դիրքից
դեպի ցած և բաց է թողն մ (տե՛ս նկ.4):
• Գրեք հանրահաշվական բանաձևեր 𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡).-ի համար: Կարող եք
ընդ նել, որ 𝜔𝑠𝑠 𝑑 -ն փոքր է:
• Պատկերեք մոտավոր հետագիծը y (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) հ
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