Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ποιες είναι οι δυνάµεις που ασκούνται;
Μια οµογενής ράβδος ΑΒ µήκους ℓ και µάζας Μ=3kg µπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω
από άξονα που διέρχεται από το µέσον της. Πάνω στη ράβδο στηρίζεται ένα σώµα Σ, µάζα m=2kg, το οποίο
θεωρείται υλικό σηµείο, σε απόσταση από το άκρο Α ίση µε ;/4. Το άλλο άκρο Β της ράβδου είναι δεµένο
µε κατακόρυφο νήµα, µε αποτέλεσµα η ράβδος να µην στρέφεται.

Το σύστηµα αυτό βρίσκεται µέσα σε ένα ανελκυστήρα (ασανσέρ) ο οποίος κινείται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α=2m/s2.
i) Να υπολογίστε την τάση του νήµατος.
ii) Να εξετάσετε την ορθότητα της πρότασης: «Για να υπολογίσουµε τη δύναµη που δέχεται η ράβδος
από τον άξονα περιστροφής, αρκεί να πάρουµε ότι το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών ως προς το άκρο
Β ίσο µε µηδέν»
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
iii) Σχεδιάζουµε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ, όπως στο διπλανό σχήµα.
Αφού το σώµα κινείται επιταχυνόµενο προς τα πάνω ισχύει:

→

N1

ΣF=m·α ή
Ν1-mg=m·α ή
Ν1=m(g+α) = 2kg·12m/s2 = 24Ν

→

W1

Ερχόµαστε τώρα στη ράβδο.
Πάνω της ασκούνται οι δυνάµεις: Το βάρος W , η τάση
του νήµατος T , η αντίδραση της N1 η οποία έχει σηµειωθεί ως N 2 και η δύναµη από τον άξονα F , η οποία αφού
δεν έχουµε οριζόντια επιτάχυνση της ράβδου και όλες οι
άλλες δυνάµεις είναι κατακόρυφες θα είναι και αυτή κατακόρυφη.
Αφού η ράβδος δεν στρέφεται το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών ως προς τον άξονα περιστροφής που
περνά από το µέσον της Ο, είναι µηδέν.
Στ=0 ή
Ν2·ℓ/4 – Τ·ℓ/2=0 ή
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Τ= Ν2/2= 12Ν
iv) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Η ράβδος δεν ισορροπεί αφού εκτελεί επιταχυνόµενη µεταφορική κίνηση
προς τα πάνω. Συνεπώς ΣF≠0. Αν θέλουµε συνεπώς να µιλήσουµε µε ροπές και να πάρουµε Στ=0, θα
πρέπει ο υπολογισµός να γίνει ως προς τον άξονα περιστροφής και όχι ως προς οποιοδήποτε σηµείο.
Υπενθυµίζεται ότι κατά την ισορροπία στερεού έχουµε το δικαίωµα να πάρουµε τις ροπές ως προς οποιοδήποτε σηµείο, αφού έχουµε προηγούµενα εξασφαλίσει ότι ΣF=0, οπότε οι ασκούµενες ροπές, είναι
ροπές ζεύγους ή ζευγών δυνάµεων.
Ας το δούµε:
Αν θεωρηθεί ότι ΣτΒ=0, τότε:
Ν2·3ℓ/4 +W·ℓ/2-F·ℓ/2= 0 ή
F= 3/2 Ν2+ W= 66Ν
Για τη ράβδο όµως:
ΣF=Μ·α ή
F-W-Ν2-Τ=Μ·α ή
F= W+Ν2+Τ+Μ·α= 72Ν
Προφανώς σωστή τιµή είναι η δεύτερη.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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