Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

∆ιανύσµατα γωνιακών και γραµµικών µεγεθών.
Μια οµογενής ράβδος ΑΒ µήκους : =4m στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από το µέσον της Ο, ευρισκόµενη σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή στρέφεται όπως δείχνει το σχήµα µε γωνιακή ταχύτητα ω=2rad/s ενώ έχει γωνιακή επιτάχυνση αγων= -1rad/s2.
i) Σχεδιάστε στο διπλανό σχήµα τα διανύσµατα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου.
ii) Σχεδιάστε επίσης την γραµµική ταχύτητα του άκρου Α καθώς και τα διανύσµατα της κεντροµόλου και
της επιτρόχιας επιτάχυνσης του σηµείου Α.
iii) Να υπολογίσετε το ρυθµό µεταβολής του µέτρου της γραµµικής ταχύτητας του σηµείου Α.
Απάντηση:
i) Με τη βοήθεια του κανόνα του δεξιού χεριού, βρίσκουµε τη γωνιακή
ταχύτητα να έχει την κατεύθυνση του άξονα και φορά προς τα πάνω,
όπως στο σχήµα. Αντίθετη φορά έχει το διάνυσµα της γωνιακής επιτάχυνσης, αφού µας έχει δοθεί ω=+2rad/s, οπότε ουσιαστικά µας επιβάλει
να πάρουµε σαν θετική κατεύθυνση αυτή του διανύσµατος της γωνιακής ταχύτητας. Αλλά τότε αφού έχει δοθεί αρνητική τιµή για τη γωνιακή επιτάχυνση, αυτή θα έχει φορά προς τα κάτω.
ii) Τα ζητούµενα διανύσµατα φαίνονται στο σχήµα, αφού η κίνηση είναι επιβραδυνόµενη.
iii) Ο ρυθµός µεταβολής του µέτρου της ταχύτητας του σηµείου Α (λέγεται και γραµµική ταχύτητα) είναι
ίσος µε την επιτρόχια επιτάχυνση του σηµείου:
Το µέτρο της ταχύτητας του Α, συνδέεται µε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας µε την εξίσωση υ=ω·R
συνεπώς:
dυ d( ω R ) d ω
=
=
⋅ R = aγων ⋅ R
dt
dt
dt

όπου αγων το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης ίσο µε 1rad/s2.
Συνεπώς το µέτρο του ρυθµού µεταβολής του µέτρου της ταχύτητας του σηµείου Α (το µέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσής του) είναι ίσο µε:
αεπ=αγων·;/2 = 1·2m/s2 = 2m/s2.
Σχόλιο:
Στο σχήµα έχει σχεδιαστεί το διάνυσµα της επιτρόχιας επιτάχυνσης, το οποίο έχει αντίθετη κατεύθυνση από
το διάνυσµα της ταχύτητας του σηµείου Α. Αν κάποιος αναφερόταν στην τιµή της ταχύτητα (στη θέση αυτή)
λέγοντας ότι υΑ=+4m/s, τότε η αντίστοιχη τιµή της επιτρόχιας επιτάχυνσης θα ήταν αεπ= - 2m/s2.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

www.ylikonet.gr

2

