Μηχανική στερεού

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ροπές σε ένα κωνικό εκκρεµές.
Ένα µικρό σώµα είναι δεµένο στο άκρο νήµατος µήκους ℓ και κρέµεται από ένα σηµείο Κ. Το σώµα µε την επίδραση µιας οριζόντιας δύναµης F, διαγράφει οριζόντιο
κύκλο κέντρου Ο. Σε µια στιγµή η ακτίνα του κύκλου είναι R= ½ ℓ, ενώ η δύναµη F
είναι κάθετη στο νήµα και εφαπτόµενη του οριζόντιου κύκλου. Να εξετάστε την ορθότητα ή µη των παρακάτω προτάσεων:
i) Η ροπή του βάρους ως προς το κέντρο Ο του κύκλου, είναι οριζόντια
ii) Η ροπή του βάρους ως προς τον άξονα ΟΚ έχει την κατεύθυνση του άξονα.
iii) Η ροπή της δύναµης F είναι ίδια, είτε µετριέται ως προς τα σηµεία Ο και Κ, είτε ως προς τον άξονα
ΟΚ.
iv) Η ροπή της τάσης του νήµατος ως προς τον άξονα ΟΚ είναι µηδενική, ενώ ως προς το σηµείο Ο έχει µέτρο ½ mgl.
Απάντηση:
i) Στο διπλανό σχήµα έχει σχεδιαστεί η ροπή του βάρους, ως προς το κέντρο Ο του
οριζόντιου κύκλου που διαγράφει το σώµα, η οποία είναι κάθετη στο επίπεδο που
ορίζει το βάρος και η ακτίνα R (κατακόρυφο επίπεδο), συνεπώς είναι πάνω στο
επίπεδο της κυκλικής τροχιάς. Η πρόταση είναι σωστή.
ii) Το βάρος είναι παράλληλο µε τον άξονα ΟΚ και δεν έχει ροπή ως προς αυτόν. Η
πρόταση είναι λανθασµένη.

iii) Αν υπολογίσουµε την ροπή της δύναµης έχουµε:
Ως προς το σηµείο Ο: τ=F·R= ½ F· ℓ µε διεύθυνση κατακόρυφη (βλέπε σχήµα).
Ως προς το σηµείο Κ: τ=F· ℓ µε διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν ο
φορέας της δύναµης και το νήµα.*
Ως προς τον άξονα ΚΟ: τ=F·R= ½ F· ℓ µε διεύθυνση κατακόρυφη. Ίση µε την
ροπή της δύναµης ως προς το κέντρο Ο.
Συνεπώς η πρόταση είναι λανθασµένη.

iv) Η τάση του νήµατος τέµνει τον άξονα ΟΚ, συνεπώς δεν έχει ροπή ως προς τον άξονα.
Εξάλλου αναλύουµε την τάση του νήµατος σε µια οριζόντια συνιστώσα Τx η
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Η πρόταση είναι σωστή.

* Σχόλιο:
Αν υπολογίσουµε τη συνιστώσα της ροπής της δύναµης, τκy, ως προς το σηµείο Κ, στην κατακόρυφη
διεύθυνση, θα βρούµε τη ροπή της δύναµης ως προς (κατά) τον άξονα ΟΚ. Πράγµατι:
τκy=τκ· συν(90°-θ) =τκ· ηµθ=F· ℓ ⋅

R
= F ⋅ R = τ ΟΚ
ℓ

Έτσι το βάρος έχει ροπή, ως προς οποιοδήποτε σηµείο της ευθείας ΟΚ, αλλά η ροπή αυτή είναι οριζόντια, συνεπώς η συνιστώσα της πάνω στην κατακόρυφη διεύθυνση, είναι µηδενική. Συνεπώς το βάρος
δεν έχει ροπή ως προς τον κατακόρυφο άξονα ΟΚ, πράγµα αναµενόµενο αφού το βάρος και η ευθεία
ΟΚ βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
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