Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Συνισταµένη δύναµη και cm.
Ένα στερεό στρέφεται γύρω από έναν σταθερό άξονα. Τι συµβαίνει µε την συνισταµένη των δυνάµεων που
ασκούνται πάνω του;
α) Αν ο άξονας περνά από το κέντρο µάζας του στερεού, τότε το κέντρο µάζας παραµένει ακίνητο, οπότε
ΣF=0.
β) Αν ο άξονας δεν περνά από το κέντρο µάζας, τότε θα εφαρµόσουµε τον θεµελιώδη της Μηχανικής για
το κέντρο µάζας.
Πρέπει να τονισθεί ότι όταν το στερεό στρέφεται, το κέντρο µάζας του, εκτελεί κυκλική κίνηση µε κέντρο το
σηµείο Α του άξονα.
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Οπότε εφαρµόζουµε δυναµική για ένα υλικό σηµείο που εκτελεί κυκλική κίνηση.
Έτσι αν η γωνιακή ταχύτητα του στερεού σώµατος, παραµένει σταθερή το κέντρο µάζας θα εκτελεί οµαλή
κυκλική κίνηση, οπότε η συνισταµένη θα είναι ίση µε την κεντροµόλο:
ΣFR=mακ
ενώ αν υπάρχει γωνιακή επιτάχυνση του στερεού, το κέντρο µάζας θα έχει επιτρόχια επιτάχυνση και η συνισταµένη των δυνάµεων στη διεύθυνση της εφαπτοµένης της κυκλικής τροχιάς θα είναι:
ΣFεφ= mαεπ.
Όπου αεπ είναι η επιτρόχια επιτάχυνση του κέντρου µάζας Ο, η οποία συνήθως αναφέρεται ως αcm και η οποία συνδέεται µε την γωνιακή επιτάχυνση µε τη σχέση αcm=αγων·R.

Παράδειγµα.
Μια ράβδος στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το
ένα του άκρο Α και έστω ότι βρίσκεται στη θέση του διπλανού σχήµατος, ενώ πάνω της ασκείται το βάρος της w, µια δύναµη F στο άκρο
της Β και µια δύναµη από τον άξονα, η οποία αναλύεται στις συνιστώσες F1x και F1y.
Ας αναλύσουµε το βάρος σε µια διεύθυνση παράλληλη προς τη ράβδο
wx και µια wy κάθετη στην ράβδο.
Εφαρµόζουµε τον θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής, θεωρώντας ότι
όλη η µάζα της ράβδου είναι συγκεντρωµένη στο κέντρο µάζας Ο και ότι όλες οι δυνάµεις ασκούνται στο Ο
και παίρνουµε:
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∑ FR =

mυ 2
mυ 2
⇒ wx + F1x − F =
(1)
R
R

ΣFκαθ =mαεπ ή
wy –F1y = mαεπ (2)
∆ηλαδή στην διεύθυνση της ακτίνας η συνισταµένη των δυνάµεων παίζει το ρόλο της κεντροµόλου, ενώ σε
κάθετη διεύθυνση η συνισταµένη είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση του κέντρου µάζας, που έχει να κάνει
µε την αλλαγή του µέτρου της ταχύτητάς του.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

