Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Μηχανική στερεού

Δυνάμεις σε δύο σημειακές μάζες από αβαρή ράβδο.
∆υο σηµειακές σφαίρες Α και Β µε µάζες mA = mB =M είναι κολληµένες
στα άκρα µιας άκαµπτης λεπτής και αβαρούς ράβδου µήκους ℓ=2d.
Το σύστηµα, τοποθετείται πάνω σε οριζόντιο λείο επίπεδο και ηρεµεί.
Την χρονική στιγµή t = 0 , µια οριζόντια δύναµη µέτρου F, ασκείται στην αριστερή σφαίρα Α κάθετα στη
ράβδο. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα δείχνει σωστά τις δυνάµεις που ασκεί η ράβδος στις σφαίρες,
αµέσως µετά την άσκηση της δύναµης F;

Απάντηση
Το στερεό που έχουµε δηµιουργήσει
δηµιουργήσει, θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση, την οποία µπορούµε να θεωρήσουµε
ότι αποτελείται από µια µεταφορική κίνηση µε επιτάχυνση αcm και µια στροφική γύρω από το κέντρο µάζας,
που εξαιτίας της ισότητας των µαζών των σφαιρών Α και Β, είναι το µέσον Κ της ράβδου
ράβδου. Με εφαρµογή του
2ο νόµου του Νεύτωνα έχουµε:
Για την µεταφορική κίνηση:
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Για την στροφική κίνηση:
Στ(Κ)=Ιcm ·αγων →F·d= Ιcm ·αγων
Αλλά Ιcm=Μ·d2+Μ·d2=2Μ·d2, οπότε
οπότε:
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Κάθετη στο επίπεδο της σελίδας
σελίδας, µε φορά προς τα µέσα, όπως στο σχήµα.
Τη στιγµή t=0 το στερεό δεν έχει αποκτήσει ακόµη γωνιακή ταχύτητα,
οπότε οι σηµειακές σφαίρες δεν έχουν κεντροµόλο επιτάχυνση. Στο
διπλανό σχήµα, έχουν σχεδιαστεί οι επιταχύνσεις των δύο σφαιρών.
Η σφαίρα Α, έχει µια επιτάχυνση λόγω της µεταφορικής κίνησης την
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αcm και µια αεπ=αγων·R, εξαιτίας της κυκλικής κίνησης που εκτελεί γύρω από το µέσον της ράβδου Κ και η
οποία ισούται µε το ρυθµό µεταβολής του µέτρου της γραµµικής ταχύτητας. Συνεπώς:

a A = acm + aγων ⋅ d =
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Ενώ µε την ίδια λογική, η επιτάχυνση της σφαίρας Β είναι:

a B = acm − aγων ⋅ d =

F
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∆ηλαδή η σφαίρα Β τη στιγµή t0+ δεν αποκτά επιτάχυνση.
Ας έρθουµε τώρα στις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σφαίρα. Αφού η
Β σφαίρα δεν έχει επιτάχυνση, αυτό σηµαίνει ότι δεν δέχεται δύναµη
από τη ράβδο.
Έστω τώρα ότι η Α σφαίρα δέχεται µια δύναµη F1, προφανώς στη διεύθυνση της επιτάχυνσης.
Από το 2ο νόµο του Νεύτωνα για την σφαίρα Α έχουµε:
ΣFΑ=mΑ ·αΑ → F+F1= mΑ ·αΑ → F1= mΑ·αΑ-F= 0
Συνεπώς ούτε η Α σφαίρα δέχεται δύναµη από την ράβδο τη στιγµή που θα δεχτεί την επίδραση της
δύναµης F.
Σχόλιο
Αν ασκούσε δυνάµεις η ράβδος στις δυο σφαίρες, τότε θα δεχόταν τις αντιδράσεις τους F1΄και F2΄. Συνεπώς
και η ράβδος θα δεχόταν δυο δυνάµεις. Αλλά για τις δυνάµεις αυτές θα πρέπει ΣF΄=0 και Στ΄=0, αφού η
ράβδος είναι αβαρής, συνεπώς m→0 και Ι→0.
∆ηλαδή για την αβαρή ράβδο έχουµε:
ΣF΄=m·αcm όπου ΣF΄=0, αλλά και m→0, οπότε η εξίσωση ουσιαστικά δίνει: 0=0· αcm
Στ΄=Ι·αγων όπου Στ΄=0, αλλά και Ι→0 και η αντίστοιχη εξίσωση γράφεται: 0=0· αγων.
Αλλά τότε απορρίπτονται τα σχήµατα (α) και (β), αφού αν ασκούντο οι δυνάµεις F1΄και F2΄θα είχαµε
συνολική ροπή στην ράβδο. Επίσης απορρίπτεται το (γ) σχήµα, αφού για να ασκηθούν οι δυνάµεις αυτές µε
κατεύθυνση το κέντρο µάζας, θα πρέπει να είχαµε κάποια γωνιακή ταχύτητα περιστροφής των δύο σφαιρών,
οπότε οι δυνάµεις αυτές θα έπαιζαν το ρόλο της κεντροµόλου. Όµως τη στιγµή t=0, δεν έχει αποκτήσει
ακόµη γωνιακή ταχύτητα το σύστηµα, οπότε η κεντροµόλος είναι µηδενική. Έτσι φτάνουµε να δεχτούµε την
(δ) εκδοχή, δηλαδή η ράβδος δεν ασκεί δυνάµεις στις δυο σφαίρες.

Επιµέλεια:
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