Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Γωνιακή επιτάχυνση ράβδου και επιτάχυνση σώµατος.
Μια οµογενής οριζόντια δοκός ΑΓ µάζας m=10kg και µήκους 6m είναι αρθρωµένη στο άκρο της Α, ενώ στο
άκρο της Γ είναι δεµένη µε κατακόρυφο νήµα. Στο σηµείο ∆ της δοκού, όπου (Α∆)=2m, έχουµε κρεµάσει µε
νήµα µια σφαίρα Σ µάζας m1=6kg, όπως στο σχήµα.

Σε µια στιγµή κόβεται το νήµα στο άκρο Γ. Για αµέσως µετά το κόψιµο του νήµατος να βρεθούν:
i) Η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού και
ii) Η επιτάχυνση της σφαίρας Σ.
iii) Αν (Α∆)=5m ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις σας;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας µιας δοκού ως προς κάθετο άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρον της Ι= 1/3
m·ℓ2 και g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Το βασικό ερώτηµα είναι το νήµα είναι τεντωµένο ή όχι;
Ας υποθέσουµε ότι το νήµα είναι τεντωµένο οπότε στο σώµα Σ ασκείται η τάση Τ και στη ράβδο η
Τ1 και επειδή το νήµα είναι τεντωµένο και αβαρές Τ=Τ1.
Εξάλλου αφού το νήµα είναι τεντωµένο η ταχύτητα του σηµείου ∆ είναι ίση µε την ταχύτητα κάθε σηµείου του νήµατος άρα και του σώµατος Σ. ∆ηλαδή:
υ∆=υΣ ή
ω(Α∆) = υΣ
και µε παραγώγιση:
αΣ=αγων·(α∆) (1)
Εφαρµόζοντας τον θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής για το σώµα Σ και για την δοκό έχουµε:
ΣF=m1·α ή
W1-Τ=m1·α ή
Τ=m1(g-α) (2)
Εξάλλου:
Στ=Ι·αγων ή
Τ1(Α∆) + W·(ΑΟ) = Ι·αγων (3)
Με βάση την (2) παίρνουµε από τη σχέση (3):
m1(g-α) (Α∆) +mg(ΑΟ) = 1/3 ml2·αγων
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και µε βάση την (1)
m1[g- αγων·(Α∆)]·(Α∆) + mg·(ΑΟ) = 1/3 ml2·αγων (4)
από όπου βρίσκουµε:
αγων≈2,9rad/s2.
ii) Οπότε η επιτάχυνση το σώµατος Σ είναι:
αΣ=αγων·(Α∆) =2,9·2m/s2= 5,8m/s2.
Και έτσι:
Τ=6(10-5,8) =25,2Ν
iii) Αν (Α∆) =5m µε αντικατάσταση στην (4) βρίσκουµε:
αγων ≈ 2,2 m/s2.
Ναι αλλά τότε:
Τ=6(10-11)= -6Ν
πράγµα που δεν µπορεί να συµβεί, κατά συνέπεια η τάση του νήµατος είναι µηδέν, οπότε το σώµα Σ
πέφτει ελεύθερα µε επιτάχυνση g=10m/s2.
Έτσι εφαρµόζοντας τον θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής για την δοκό έχουµε:
Στ=Ι·αγων ή
W·(ΑΟ) = Ι·αγων
mgl/2 =1/3 ml2·αγων ή
αγων= 3g/2l = 30/12 rad/s2 =5/2 rad/s2.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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