Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Παρατηρήσεις σχετικά µε τα πρόσηµα.
(α) Σύµφωνα µε το σχολικό, «θετικές θεωρούµε κατά σύµβαση τις ροπές που τείνουν να στρέψουν το σώµα
αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού». Η πρόταση αυτή είναι µια συµβατική επιλογή, που την ακολουθούµε αν µας εξυπηρετεί. Συχνά όµως µπορεί να είναι προτιµότερο να επιλέξουµε κάποια άλλη φορά ως θετική. Καλό είναι να σηµειώνουµε πάντα στο σχήµα µας τη φορά περιστροφής που έχουµε επιλέξει ως θετική για να µην υπάρχει παρανόηση.
Ας δούµε τα παραδείγµατα που ακολουθούν. Στο Σχ.5 ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος στη σελίδα,
οπότε φαίνεται καθαρά ποια είναι «η φορά των δεικτών του ρολογιού» και ποια η αντίθετη, µε την προϋπόθεση ότι «κοιτάµε» το ρολόι. Στο τριδιάστατο Σχ.6 όµως δεν είναι αυτό τόσο ξεκάθαρο.
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Ακόµη, στο Σχ.7 o ακίνητος αρχικά τροχός επιταχύνεται στροφικά µέσω της ροπής της δύναµης F .
Προτιµάµε τώρα να επιλέξουµε τη φορά των δεικτών του ρολογιού ως θετική, διότι διαφορετικά θα είναι αρνητικές όλες οι αλγεβρικές τιµές των σχετικών µεγεθών ( τ , α γων , ω , κλπ.).
Στο Σχ.8 τέλος ο τροχός έχει αρχική ταχύτητα (µεταφορική και στροφική) και, λόγω αδράνειας, ανεβαίνει κυλιόµενος στο κεκλιµένο. Στην περίπτωση αυτή επιβραδύνεται στροφικά από τη ροπή της στατικής τριβής και είναι πιο βολικό να θεωρήσουµε θετική τη φορά της αρχικής γωνιακής ταχύτητας.
(β) Τα σχετικά µεγέθη της στροφικής κίνησης ορίζονται στο κεφάλαιο αυτό χωρίς
τη χρήση διανυσµατικού λογισµού. Έτσι, όλες οι σχέσεις που τα συνδέουν µε
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γεβρικές τιµές. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι στο διπλανό Σχ.9, αποφα-
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γραµµικά µεγέθη, είναι σχέσεις µέτρων. Π.χ. υ=ω·r, τ=F·ℓ, L=m·υ·r, κλπ.
Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στα λάθη, αν επιλέξουµε να χρησιµοποιούµε αλ-
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σίσαµε να χρησιµοποιούµε τα σύµβολα Βx, Tστ, κλπ. ως αλγεβρικές τιµές. Τότε, για τη µεταφορική κίνηση θα πρέπει να γράψουµε:
Βx + Tστ = m·αcm (µε Tστ<0).
Μα τότε για τη στροφική κίνηση θα πρέπει να γράψουµε:
|Tστ|·R = I·αγων
δυσκολεύοντας έτσι χωρίς λόγο την επίλυση. Μια πρακτική που απλοποιεί τα πράγµατα είναι να θεωρούµε τα σύµβολα ως µέτρα των µεγεθών.
Οι προηγούµενες σχέσεις γράφονται τότε:
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Βx – Tστ = m·αcm και Tστ·R = I·αγων.
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