Ποιό θα ιςορροπήςει;

Ζχουμε τρία ομογενι ςτερεά ςώματα των οποίων οι βάςεισ είναι τραχιζσ (ζχουν ειδικι
ςτρώςθ γυαλόχαρτου) και οι αναλογίεσ των πλευρών τουσ φαίνονται ςτο ςχιμα.
Διακζτουμε και ζνα κεκλιμζνο επίπεδο, το οποίο είναι τραχφ (επίςθσ υπάρχει ειδικι
ςτρώςθ γυαλόχαρτου). Αν λοιπόν τοποκετιςουμε κάποιο από τα τρία ςώματα με τθν
τραχιά βάςθ πάνω ςτο κεκλιμζνο αποκλείεται να ολιςκιςει. Υπάρχει όμωσ θ δυνατότθτα
ανατροπισ. Αν θ γωνία του κεκλιμζνου είναι 60ο ποιο από τα τρία ςώματα μπορεί να
τοποκετθκεί ςτο επίπεδο αυτό χωρίσ να ανατραπεί;
Το βαρυτικό πεδίο είναι ομογενζσ και θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g.

Απάντθςθ:
Τα τρία ςώματα είναι ομογενι
και ιςοπαχι. Συνεπώσ τα κζντρα
μάηασ τουσ (cm) κα ςυμπίπτουν
με τα ςθμεία τομισ των
διαγωνίων.
Ασ εξετάςουμε λοιπόν τα ςώματα ζνα ζνα.
Ξεκινάμε με τον κφβο (ςώμα 1).
Θ διαγώνιοσ ενόσ τετραγώνου
είναι και διχοτόμοσ του.
Συνεπώσ θ γωνία μ που
φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα
κα είναι 45ο. Θ γωνία ω όμωσ κα
είναι 30ο ωσ κατακορυφιν με τθ
φ. Εφόςον ιςχφει μ>ω το κζντρο
μάηασ του ςτερεοφ βρίςκεται
πιο
αριςτερά
από
τθν
κατακόρυφθ ευκεία ε που
περνά από το ςθμείο Η,
ςυνεπώσ το βάροσ κα εμφανίηει
ροπι ωσ προσ το Η και ζτςι το
ςώμα 1 θα ανατραπεί.

Ασ ςυνεχίςουμε με το ςώμα 2.
Αν φζρουμε
προκφπτει ότι
ςχθματίηει θ
(τραχιά βάςθ)
είναι 60ο.

τισ διαγώνιουσ
θ γωνία που
μικρι πλευρά
με τθ διαγώνιο

Όντωσ:

Εφόςον ιςχφει ν>ω το κζντρο
μάηασ του ςτερεοφ βρίςκεται πιο
αριςτερά από τθν κατακόρυφθ
ευκεία ε που περνά από το
ςθμείο Η, ςυνεπώσ το βάροσ κα
εμφανίηει ροπι ωσ προσ το Η και
ζτςι το ςώμα 2 θα ανατραπεί.

Τελευταίο
ςώμα 3.

κα

μελετιςουμε

το

Πρώτον,
αν
φζρουμε
τισ
διαγώνιουσ προκφπτει ότι θ γωνία
που ςχθματίηει θ μεγάλθ πλευρά
(τραχιά βάςθ) με τθ διαγώνιο είναι
30ο.
Όντωσ:

Εφόςον ιςχφει ξ=ω το κζντρο μάηασ
του ςτερεοφ βρίςκεται πάνω ςτθν
κατακόρυφθ που περνά από το
ςθμείο Η. Ζτςι δεν εμφανίηεται
μοχλοβραχίονασ του βάρουσ ωσ
προσ το ςθμείο Η. Συνεπώσ το
ςώμα 3 θα ιςορροπεί οριακά.

Να αναφζρω εδώ ότι αςχολθκικαμε μόνο με το βάροσ διότι ςε μία πικανι ανατροπι
(οριακά, τθ ςτιγμι που κα άρχιηε θ ανατροπι) θ ςυνολικι δφναμθ του δαπζδου (θ
ςυνιςταμζνθ τθσ κάκετθσ αντίδραςθσ και τθσ ςτατικισ τριβισ) κα είχε ωσ ςθμείο
εφαρμογισ το Η και δε κα εμφάνιηε κάποια ροπι ωσ προσ αυτό. Άρα θ υπεφκυνθ δφναμθ
για τθν ανατροπι είναι μόνο θ βαρυτικι.

