Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ο άξονας δεν περνά από το cm
Μια οµογενής δοκός µήκους L=4m και µάζας Μ=12kg µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο
άξονα, ο οποίος διέρχεται από το ένα της άκρο Α και ισορροπεί οριζόντια µε την βοήθεια κατακόρυφου νήµατος, το οποίο είναι δεµένο στο άλλο της άκρο Β.
i) Βρείτε τη δύναµη που ασκείται στη δοκό από τον άξονα.
ii) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Αµέσως µετά το κόψιµο του νήµατος:
α) Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά η δοκός
β) Πόση δύναµη ασκεί ο άξονας στη δοκό;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής Ι=

1
ΜL2 και g=10m/s2.
3

Απάντηση:
i) Οι δυνάµεις που ασκούνται στη δοκό είναι το βάρος της, η τάση του νήµατος και µια δύναµη F από τον άξονα. Επειδή η ράβδος ισορροπεί ισχύουν οι εξισώσεις:
ΣFx = 0

(1)

ΣF = 0 !

και
ΣFy= 0

Στ = 0 (3)

(2)

Από την εξίσωση (1) έχουµε Fx +Τx + wx= 0 ! Fx= 0
Χρησιµοποιώντας της (3) ως προς το άκρο Β έχουµε:
w·(ΟΒ) – F·(ΑΒ) = 0 → 120·2 – F·4=0 → F=60Ν.
ii) Μόλις κόψουµε το νήµα στη δοκό ασκούνται το βάρος της και η δύναµη F1 από τον άξονα.
α) Ορίζουµε θετική φορά, αυτή της περιστροφής των δεικτών του ρολογιού.1 Εφαρµόζοντας το θεµελιώδη νόµο της δυναµικής για τη στροφική
κίνηση, γύρω από τον άξονα περιστροφής έχουµε:
Στ=Ι·αγων ή
w·(ΑΟ) =

1
ΜL2·αγων ή
3

αγων=

3g
=3,75rad/s2.
2L

β) Το κέντρο Ο της δοκού εκτελεί κυκλική κίνηση γύρω από τον άξονα περιστροφής µε γραµµική ταχύτητα υcm=ωKR και επιτρόχια επιτάχυνση αεπ =αcm = αγων· R → αcm=3,75·2m/s2 = 7,5m/s2.
Οπότε από την δυναµική της κυκλικής κίνησης για το κέντρο µάζας Ο έχουµε:

1

Το κάνουµε αυτό για να υπολογίσουµε το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης και να µην µπλέξουµε µε αλγεβρικές τι-

µές, οπότε κινδυνεύουµε να πέσουµε σε λάθη, κυρίως όταν χρησιµοποιήσουµε εξισώσεις όπως αcm=αγωνKR
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ΣFx = m

υ2
R

→ Fx = 0 και

ΣFy = m·ay → w-F1y =m·acm → F1y= mg-macm = 30N.
Παρατηρούµε ότι η δύναµη που δέχεται η δοκός από τον άξονα είναι και πάλι κατακόρυφη, αλλά µικρότερη
από πριν που η ράβδος ισορροπούσε.
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