Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Περιστροφική κίνηση ράβδου.
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Μια οµογενής ράβδος ΟΑ στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα ο οποίος
περνά από το άκρο της Ο. Σε µια στιγµή βρίσκεται στη θέση του σχήµατος έχοντας γωνιακή επιτάχυνση κάθετη στο επίπεδο του σχήµατος µε φορά προς τα έξω και µε µέτρο αγων=2rad/s2, ενώ στρέφεται σύµφωνα
από την φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου ω=1rad/s. Αν η ράβδος
έχει µήκος l=2m και µάζα m=4kg, ζητούνται:
i) Η ταχύτητα του µέσου Μ της ράβδου
ii) Η επιτρόχια επιτάχυνση του άκρου Α.
iii) Η επιτάχυνση του µέσου Μ της ράβδου.
iv) Η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στην ράβδο.
Απάντηση:
Το µέσον Μ της ράβδου εκτελεί κυκλική κίνηση και έχει γραµµική ταχύτητα µέτρου:
υ=ω·R=1·1m/s=1m/s
και µε κατεύθυνση όπως στο σχήµα.

i) Το σηµείο Α έχει γραµµική ταχύτητα µέτρου υ=ω·R→

dυ dω
=
⋅ R → a επ = αγων ⋅ R (1)
dt dt
Άρα για το σηµείο Α:
αεπ=2·2m/s2 = 4m/s2.
ii) Το µέσον Μ της ράβδου έχει επίσης επιτρόχια επιτάχυνση:
αεπ= αγων·R=2·1=2m/s2.
Αλλά και κεντροµόλο επιτάχυνση:
ακ= υ2/R= ω2·R = 1m/s2.
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Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι επιταχύνσεις αυτές.

όπου η επιτρόχιος είναι κάθετη στην ράβδο (το σηµείο Μ εκτελεί κυκλική κίνηση γύρω από το Ο) και η
κεντροµόλος κατευθύνεται προς το κέντρο Ο. Άρα η επιτάχυνση του µέσου Μ (του κέντρου µάζας της
ράβδου) έχει µέτρο :
acm = aεπ2 + ak2 = 22 + 12 m / s 2 = 5m / s 2

ενώ σχηµατίζει µε τη ράβδο γωνία θ για την οποία:
εφθ=

aεπ

ακ

=2

iii) Για την συνισταµένη δύναµη που ασκείται στην ράβδο έχουµε:

ΣF = macm
οπότε ΣF=4· 5 Ν
µε κατεύθυνση ίδια µε αυτήν της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας Μ.
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