Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ροπές και ισορροπία.
Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται µια ράβδος µήκους l=4m, η οποία
µπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το
µέσον της Ο. Ασκούµε πάνω της δύο οριζόντιες δυνάµεις µε ίσα µέτρα
F1=F2=20Ν, όπως στο σχήµα, όπου (ΟΓ)=(ΓΒ).
i) Βρείτε την συνολική ροπή που ασκείται στη ράβδο ως προς τον άξονα περιστροφής.
ii) Υπολογίστε την οριζόντια δύναµη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα.
iii) Πόση η συνολική ροπή των δυνάµεων F1-F2 ως προς το άκρο Α;
iv) Για να µην περιστραφεί η ράβδος ασκούµε πάνω της οριζόντια δύναµη F3 στο άκρο Α, παράλληλη προς
τις F1, F2.
a) Να σχεδιάστε την δύναµη F3.
b) Πόση οριζόντια δύναµη δέχεται τώρα η ράβδος από τον άξονα;
Απάντηση:
i) Αν F η δύναµη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής, έχουµε
τολ= τF+ τ1 + τ2 =FK0+ F1K(ΟΓ) – F2K(ΟΒ) = 20ΝK1m-20ΝK2m= - 20ΝKm.
Στην πραγµατικότητα ροπή έχει το ζεύγος των δυνάµεων F1 και F2, οπότε θα µπορούσαµε να πάρουµε:
τ= -|F1|Kd= -20ΝK1m= - 20ΝKm.
Το αρνητικό πρόσηµο δείχνει ότι µε την επίδραση των δύο δυνάµεων η ράβδος τείνει να περιστραφεί µε
την φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού.
ii) Επειδή η ράβδος µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα να
εκτελέσει µεταφορική κίνηση.
Άρα ΣF=0 ! F+F1-F2 = 0 ! F=0.
∆ηλαδή η ράβδος δεν δέχεται δύναµη από τον άξονα περιστροφής,
iii) Ως προς το σηµείο Α έχουµε:
τολ = F1K(ΑΓ) – F2K(ΑΒ) = 20ΝK3m- 20ΝK4m= -20Νm.
Βλέπουµε ότι η ροπή του ζεύγους είναι ίδια είτε υπολογίζεται ως προς το Ο, είτε ως προς το Α.
iv) Για να µην περιστρέφεται η ράβδος, θα πρέπει να ασκηθεί µια δύναµη στο
άκρο Α, η οποία να προκαλεί ροπή +20Νm και να εξουδετερώνει τη ροπή
του ζεύγους.
Άρα η φορά της είναι αυτή του διπλανού σχήµατος και αφού η ράβδος δεν
στρέφεται:
ΣτΟ =0 ! - F3K(ΑΟ) –F1K(ΟΑ) + F2K(ΟΒ) = 0!
- F3K2 -20K1+20K2 ! F3=10Ν.
Αφού η ράβδος δεν µεταφέρεται:
ΣF=0 ! F+F1-F3-F2 =0 ! F=10Ν
δηλαδή τώρα η ράβδος δέχεται δύναµη από τον άξονα.
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Προσέξτε ότι η δύναµη F σχηµατίζει ζεύγος δυνάµεων µε την F3.
∆ηλαδή για εξουδετερωθεί η δράση του ζεύγους των δυνάµεων F1 –F2 απαιτήθηκε η εξάσκηση ενός νέου ζεύγους δυνάµεων και όχι µια µόνο δύναµη.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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