Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Ισορροπία και επιτάχυνση ράβδου.
Ένα φύλλο εργασίας.
Μια οµογενής δοκός ΑΒ µήκους 3m και µάζας 4kg, µπορεί να
στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από σηµείο
Κ, σε απόσταση (ΑΚ)=1m, ισορροπεί δε σε οριζόντια θέση,
δεµένη στο άκρον της Β µε κατακόρυφο νήµα, όπως στο σχήµα.
Αν g=10m/s2:
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στη δοκό και να υπολογίστε τα µέτρα τους.
Από ΣF=0 και Στ=0 έχουµε:
F+Τ-mg=0 και Τ(ΚΒ)-mg(ΚΜ)=0, από όπου Τ=10Ν και F=30Ν.
Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Για τη χρονική στιγµή αµέσως µετά. Να βρεθούν:
ii) Η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού, ως προς άξονα
κάθετον σε αυτήν που περνά από το µέσον της Ιcm=
Από 2ο νόµο έχουµε Στ=Ι·αγων ή mg(ΚΜ)=(

1
mℓ 2 .
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1
mℓ 2 +m(ΚΜ)2)·αγων → αγων=5rad/s2.
12

iii) Οι επιταχύνσεις των άκρων Α και Β και του µέσου Μ της
δοκού. Σχεδιάστε τις πάνω στο διπλανό σχήµα.
αA=αγων·(ΑΚ)=5m/s2, αcm= αγων·(ΜΚ)=2,5 m/s2 και
αΒ=αγων·(ΚΒ)=10m/s2.
iv) Η δύναµη που ασκεί ο άξονας στη δοκό.
ΣF=mαcm → w-F=m·αcm →F=30N
Μετά από λίγο η δοκός σχηµατίζει µε την οριζόντια διεύθυνση γωνία
φ=60° στρεφόµενη µε ω=6rad/s. Για τη θέση αυτή:
v) Σχεδιάστε τη δύναµη που ασκείται στη δοκό από τον άξονα και
κατόπιν, αναλύστε τις δυνάµεις σε δυο άξονες, έναν
παράλληλον στη δοκό και έναν κάθετο σε αυτήν.
vi) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού.
Στ=I·αγων→ mgσυνφ(ΚΜ)-Fy·(ΑΚ)= (

1
mℓ 2 +m(ΚΜ)2)·αγων
12

αγων=2,5rad/s2.
vii) Να βρεθεί η επιτρόχια επιτάχυνση (ο ρυθµός µεταβολής του µέτρου της ταχύτητας) του
µέσου Μ της δοκού και η κεντροµόλος επιτάχυνσή του.
αεπ=αγων·(ΚΜ)=1,25 m/s2 και ακ=ω2·R= 18 m/s2
viii)

Να εφαρµώστε το 2ο νόµο του Νεύτωνα για το κέντρο µάζας (το µέσον Μ) της
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δοκού, για να υπολογίστε τις δυο συνιστώσες της δύναµης από τον άξονα, που έχετε
σχεδιάσει στο σχήµα.
ΣFx=m·ακ → Fx-mgηµφ=m·ακ → Fx≈107Ν και
ΣFy=m·αε → mgσυνφ-Fy=mαεπ → Fy =150Ν
ix) Η κίνηση της δοκού είναι στροφική οµαλά επιταχυνόµενη; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Η γωνιακή επιτάχυνση µεταβάλλεται και η κίνηση δεν είναι στροφική οµαλά επιταχυνόµενη
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