Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ισορροπία αρθρωµένης ράβδου.
Μια οµογενής ράβδος µήκους 4m και βάρους 100Ν ισορροπεί οριζόντια, όταν στο άκρο της Α αρθρώνεται
σε κατακόρυφο τοίχο, ενώ το άλλο της άκρο είναι δεµένο µε νήµα που σχηµατίζει γωνία θ=30° µε τη ράβδο.
i) Να υπολογιστεί η τάση του νήµατος.
ii) Βρείτε την οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα της δύναµης F που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση.
iii) Ποια είναι η κατεύθυνση της δύναµης F;
Απάντηση
i) Οι δυνάµεις που ασκούνται στη ράβδο είναι το βάρος του w, η τάση
του νήµατος Τ και µια δύναµη F από την άρθρωση, η οποία έστω ότι
έχει κατεύθυνση όπως στο σχήµα. Αναλύουµε τις δυνάµεις Τ και F σε
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Επειδή η ράβδος ισορροπεί έχουµε:
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δύο συνιστώσες, µια οριζόντια και µια κατακόρυφη.
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ΣFy = 0 (2) και

Στ=0 (3)

Εφαρµόζοντας τη σχέση (3) ως προς το άκρο Α παίρνουµε:
ΤyK(ΑΒ) – wK(ΑΟ)=0 ! ΤyK4=100K2 ! Τy= 50Ν
Όµως Τy=Τηµ30° ! Τ=100Ν.
ii) Ερχόµενοι τώρα στην εξίσωση (2) θα έχουµε Fy + Τy = w ! Fy= 50Ν.
Ενώ από την εξίσωση (1) παίρνουµε:
Fx – Τx=0 ! Fx = Τσυν30° = 50*3 Ν.
iii) Για να βρούµε την κατεύθυνση της δύναµης <F υπολογίζουµε την εφαπτοµένη της γωνίας φ, που σχηµατίζει µε την ράβδο και έχουµε:
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άρα η γωνία φ=30°, ίση δηλαδή και µε τη γωνία που σχηµατίζει το νήµα µε τη ράβδο.
Αυτό θα έπρεπε να το περιµένουµε, διότι αν ο φορέας του βάρους τέµνει το νήµα στο σηµείο Μ, τότε
επειδή η ράβδος ισορροπεί θα ισχύει Στ=0 ως προς οποιοδήποτε σηµείο, άρα και ως προς το σηµείο Μ.
Συνεπώς:
ΤK0+wK0+FKx=0 ! x=0
όπου x η απόσταση του φορέα της δύναµης F από το σηµείο Μ.
Βλέπουµε λοιπόν ότι και οι τρεις δυνάµεις διέρχονται από το ίδιο σηµείο.
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