Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Πού ασκείται η δύναµη στήριξης;
Έστω µια οµογενής σανίδα η οποία ηρεµεί πάνω στο τραπέζι, Ποιες δυνάµεις ασκούνται πάνω του; Στο (α)
σχήµα έχει σχεδιαστεί το βάρος και η δύναµη στήριξης Ν. Επειδή η σανίδα ισορροπεί οι δύο δυνάµεις είναι
αντίθετες ασκούµενες στο κέντρο µάζας Μ της σανίδας.

Αν τώρα η ίδια σανίδα, ισορροπεί όπως στο σχήµα (β), όπου ένα µέρος της προεξέχει του τραπεζιού, η κατάσταση είναι απολύτως όµοια.
Και το ερώτηµα είναι πώς συµβαίνει αυτό; Τι ακριβώς συµβαίνει µε την κάθετη αντίδραση; Η δύναµη που
σχεδιάζουµε, δεν είναι τίποτα άλλο, από την συνισταµένη παραλλήλων δυνάµεων που ασκούνται στην επιφάνεια επαφής σε όλο το µήκος της σανίδας. Η σανίδα πιέζει το τραπέζι, στο (α) σχήµα οµοιόµορφα και στο
(β) ανοµοιόµορφα, όπως φαίνεται στα σχήµατα (α1) και (β1).

Ακραία θέση, που η σανίδα µπορεί να ισορροπεί πάνω στο τραπέζι, είναι το µέσον της Μ να βρίσκεται στο
άκρο του τραπεζιού, όπως στο σχήµα (γ). Από εκεί και πέρα η σανίδα θα ανατραπεί και θα πέσει. Στο αντίστοιχο σχήµα (γ1) δεν φαίνονται συνιστώσες της Ν (όπως στα σχ. α1 και β1) αφού στην πραγµατικότητα οριακά µόνο το σηµείο Μ δέχεται αντίδραση από το τραπέζι, αφού είναι και το µόνο σηµείο επαφής σανίδαςτραπεζιού.

Και τώρα ας έρθουµε να δούµε τι συµβαίνει αν µια σανίδα στηρίζεται σε περισσότερα σώµατα.
Εφαρµογή 1η:
Μια οµογενής σανίδα µήκους 8m και µάζας 8kg ισορροπεί οριζόντια, στηριζόµενη όπως στο σχήµα, στο ένα
της άκρο σε τραπέζι και στο άλλο σε τρίποδο. Αν πάνω στο τραπέζι βρίσκεται µήκος 2m από την σανίδα, να
βρεθούν οι δυνάµεις που ασκούνται πάνω της. g=10m/s2.
Απάντηση:
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Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στη σανίδα, όπου, µε βάση τα προηγούµενα, η δύναµη F2 που ασκείται από το τραπέζι, ασκείται στο άκρο Γ.
Αφού η σανίδα ισορροπεί ΣF=0 ή F1+F2-w=0 ή F1+F2 = 80Ν (1) και
ΣτΑ=0 → F2·(ΑΓ)-w·(ΑΜ)=0 → F2·6=80·4 ή F2=53,33Ν και από την (1) F2=26,67Ν.
Εφαρµογή 2η:
Η προηγούµενη σανίδα ισορροπεί και πάνω στο τραπέζι το µισό µήκος της, να βρεθούν οι δυνάµεις που
ασκούνται πάνω της. g=10m/s2.
Απάντηση:

Ξανά η δύναµη που δέχεται η σανίδα από το τραπέζι ασκείται από το αριστερό άκρο του, στο µέσον Μ της
σανίδας. Παίρνοντας τώρα τις ροπές ως προς το άκρο Α παίρνουµε:
Στ=0 → F2·(ΑΜ)-w·(ΑΜ) =0 → F2=mg=80Ν
Ενώ η σανίδα δεν δέχεται δύναµη από το τρίποδο, αφού ΣF=0.
Μπορείτε να δείτε µια προσοµοίωση των δύο παραπάνω εφαρµογών σε ένα αρχείο i.p. από εδώ.
Εφαρµογή 3η:
Η προηγούµενη σανίδα ισορροπεί οριζόντια στηριζόµενη τώρα σε δυο τραπέζια, όπου πάνω στο ένα στηρίζεται µε µήκος 1m, ενώ στο άλλο µε µήκος 2m. Να βρεθούν οι δυνάµεις που δέχεται από τα τραπέζια.
Απάντηση:
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Στο παραπάνω σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στη σανίδα, όπου, µε βάση τα προηγούµενα, οι δύο δυνάµεις ασκούνται από τα άκρα των δύο τραπεζιών στα σηµεία Γ και ∆.
Αφού η σανίδα ισορροπεί ΣF=0 ή F1+F2-w=0 ή F1+F2 = 80Ν (1) και
ΣτΓ=0 → F2·(∆Γ)-w·(ΓΜ)=0 → F2·5=80·3 ή F2=48Ν και από την (1) F2=32Ν.
Εφαρµογή 3η:
Να εξετασθεί τώρα η περίπτωση, όπου η σανίδα ισορροπεί οριζόντια, όταν πάνω στο αριστερό τραπέζι
στηρίζεται µήκος (ΑΓ)= 2m, ενώ πάνω στο δεξιό (∆Β)= 4m, όπως στο σχήµα.
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Απάντηση:

Ξανά η δύναµη που δέχεται η σανίδα από το αριστερό τραπέζι ασκείται από το αριστερό άκρο του, στο µέσον Μ της σανίδας. Παίρνοντας τώρα τις ροπές ως προς το Γ παίρνουµε:
Στ=0 → F2·(Γ∆)-w·(Γ∆) =0 → F2=mg=80Ν
Ενώ αφού ΣF=0 ή F1+F2-w=0 ή F1+F2 = 80Ν → F1=0, δηλαδή η σανίδα δεν δέχεται δύναµη από αριστερό
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τραπέζι.
Μπορείτε να δείτε µια προσοµοίωση των δύο παραπάνω εφαρµογών σε ένα αρχείο i.p. από εδώ.

Σχόλιο:
Βλέπουµε δηλαδή ότι στην τελευταία εφαρµογή, την κατάσταση την «επιβάλλει» το τραπέζι το οποίο δέχεται µεγαλύτερο µήκος από την σανίδα. Έτσι αν πάνω στα δύο τραπέζια στηριζόταν ίσα µήκη 1m της σανίδας, τι θα γινόταν. ∆οκιµάστε µε το αρχείο i.p.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

4

