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SAMLING

af

MEKANISKA PROBLEMER.

i:sTA Problemet.

Om en tyngd M är upphängd på flera töjbara snören,
hvilkas antal är större än 3, sä begäres finna villkors-egua-
tionerna för jemnvigten.

Detta Problem erbjuder ett serskilt intresse, derigenom
att det är fullkomligt indetermineradt, när afseende icke göres
på snörenas töjbarhet; men all obestämdhet försvinner, när
följderna af denna töjbarhet tagas i betraktande. För att vi¬
sa detta, så låt

lx l0 l3 f &c. beteckna längderna af de ospända snörena,
x y z de rätvinkliga coordinaterna för den punkt, hvarest

snörena skulle förena sig att uppbära tyngden M, om de vo¬
re otöjbara. Den positiva z-axeln antaga vi tillika vara ver¬
tikal uppåt,

«j b.L ct upphängningspunktens coordinater för snöret f
a2 b0 c, — — — — — — — för snöret l0
a3 b3 c3 — — — — — — — för snöret l3
"4 £4 — — — — — — — för snöret lA

o. s. v.
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Äi % vinhlarna emellan paraleller till axlarnc och lt
Ä2 ^2 Y2 — °<=h l2
*3 A) y3 — — — — — — — — — och /'
«, ßtT, — — — — — — — — — och l,

o. s. v.

Då har man i allmänhet följande equationer

Oi ~x)2+(K -y)2+(ci ~z)2 =l*
(a2 -Jf) 2 -f- (&2 -J/) 2 + (^2 -z) 2 = J2
(«3 -.r)2 -j- (63 -*/) - -f- (c3 -s) - =

(aÅ -x)2-f (&4 -y)2 -f (c4 -Z-) '-=P
o. s. v.

Om x y z bestämmas ur de 3:ne första af dessa' equa¬
tioner och deras sålunda funna värden insättas i de efterföl¬
jande, så måste Substitutionen gifva ett identiskt resultat,
emedan vi hafva förutsatt, att alla snörena förena sig i punk¬
ten * y z . Vidare är

f ai— x=l4 Cos ct4 a2— x=^l2Cosa2

—"■y — lt Cos ßi b2 — y = l2 Cos ß2
cl — z = /1Cos71 c2—z = l2 Cos 7,r2

w
a3 — x=L Cos£ä3 a4— x = l% Cos
b3—y=lå Cos/33 b4—y = l4 Cos/34
c3 — z = l3 Cos 73 c4 — z = l4 Cos y4

o. s. v.

Emedan x y z äro kända genom equationerna (a), så har
man alla vinklarne etl ßl , a.2 ß2 y2 &c gifna ur (6). Lät
vidare
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iSj S2 S3 S4 o. s. v. beteckna spänningarne af snörena
/i /g ^3 ^ &c.

då måste dessa spänningar hålla jemnvigt emot tyngden M.
Emedan alla krafterna här kunna anses applicerade uti en
enda punkt x y z, så har man blott följande 5:ne equationer
för jemnvigten

jSj Cos ci j -f- S2 Cos a2 -f- S3 Cos a3 -f - S4 Cos a4 -f- &c. =

Sx Cos /3!—j— §2 Cos ß%~\~ S3 Cos/3<j —f— S4 Cos /34 —(— &c. = o \ > t ^
Cos Yj-J- S2 Cos 72 -f S3 Cos y3 -|- S4 Cos 74 -f - &c. = Mj

Emedan snörenas antal har antagits vara större än 3, så
äro de obekanta spänningarna flera, än de equationer vi
här hafva funnit till bestämmandet af dem. Ehuru således
problemet vid första betraktandet tyckes vara indetermineradt,
skola vi likväl finna, att de kända Fysiska lagarna för töjbar¬
heten just jemnt gifva de återstående behöfliga equationerna,
hvarigenom all obestämdhet försvinner.

När tyngden M uppliänges i punkten x y z blifver följ¬
den, att alla snörena sträckas, hvarigenom uppliängningspunk-
ten äfven måste något ändra sitt läge. Lät /\x, /\y och /\z
beteckna de små förändringar, som x y z dervid undergå.

Låt vidare

$2 ^3 $4 &c. beteckna förlängningarne på längdmåttets
enhet af lx l2 l3 l4 &c. när de spännas af tyngdens enhet.

Då blifver, enligt kända Fysiska lagar,
Sj /j zzz förlängningen af lx genom spännande kraften Sx
S2 /2 — — _ af /2 - ~ - S2
^3 h K = — — af /3 — — — S3
S4 l4 h4 = — — af l4 — — ; —^ S4



4

Dessutom blifver

(ax-x-Jxy -J- (bx-y-dyY + (Cj-z-z/z)2 = 72(i +

{a^-x-Axf + (b^-y-Ay)2 -f (c^-z-Az)2 = Z2(i + S2£2)2
(a3-x-jxf+(b3-y-jijy+(c3-z-jz)2 = /2(i+s3s3y
(a4-x-Jxy+ (b4-y-Ay)2 + (c4-z-Az)2 = Z2( i + S4£4)2

o. s. v.

Emedan snörenas töjbarhet icke är stor, så behöfver man
blott, vid utvecklingen af föregående equationer bibehålla för¬
sta digniteterna af /\x , /\jj , /\z och af &3 <^4 &c. I
anseende till equationerna («) erhålles sålunda

(ax-x)Ax + (bx-y)Ay + (cx-z)Az = —l2 Sx £r
(ci2-x)Ax-\- (b2-y)Ay + (c2-z)Az = —P2S2 £2
(a3-x)Ax + (b3-y)Ay + (c3-z) Az = — 72 S3 £3
(a4-x)Ax+(b4-y)Jy -f (c4-z)rfz = — Z2 S4 $4

&e. &c.

eller till följe af equationerna (6)
CosaxJx-\-CosßxJy-\-CosyxJz = —

Cos -j- Cos ß2Ay -f- Cos y2Az = — /2 <S2
Cos -j- Cos ß3Ay -f- Cos y3^/z = — l3S3 &3
COSÄ4aj:+ Cos/34Af/ + Cos74åz = —

&c. &c.

Bestämmer man /\x , /\y och /\z ur de 3:ne första af
- equationerna (rf) och sedan insätter deras värden i de efter¬

följande, så erhålles emellan spänningarna Sx S2 S3 S4 &c.
ett antal equationer = snörenas antal förminskadt med 3.
Lägger man nu härtill equationerna (c), så har man lika
många equationer som obekanta spänningar och är således



problemet fullständigt solveradt, emedan alla equationerna e-
mellan de obekanta Sx, S2 , S3, S4 &c. blifva lineära.

Låtom oss serskilt betrakta den händelsen, att alla snö¬
rena äro af samma slag och hafva samma tjocklek.
Då är nemligen

a1 = $,=aa=i/='&c.
hvaraf lätt inses, att man, vid elimination af /\x, /\y och
/\z ur equatioerna (d), äfven samtidigt eliminerar Eme¬
dan de equationer, hvaraf spänningarna bestämmas, icke in¬
nehålla , följer således att dessa måste blifva oberoende af
snörenas töjbarhet.
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2:dr.4 Problemet.

Om en kastad kropps progressiva krokliniga rörelse i
lufttomt ram på ett lutande plan, när afsende göres på frik¬
tionen.

Anlag; a--axeln att vara den genom utkastningspunkten
dragna horizontal-linian i det lutande planet, g-axeln liggan¬
de i planet och vinkelrät emot a-axeln samt riglad uppåt.
Antagoin vidare
cl — planets lutningsvinkel emot horizontalplanet,
h = initialhastigheten,
/3 = vinkeln emellan dess direction och a-axeln.

f— friktions coefficienten,
g == hastigheten efter en sekunds fritt fall i luft-tomt rum,
s = bågens längd ifrån utkastningspunkten,
v = hastigheten efter liden t.

Då är

ds2 = dx2dg2 . . . . . . (1)
ds

dt
och '

(2)

d2x r dx
dt?= sa" (3)

'lO. = — q Sin a—' /' q Cos a . ~ . . . (4)dt2 J J J ds

Multiplicerar man (5) med 2da* och (4J med *2dy och
adderar, så erhålles
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Men genom differentiation af (i) behommes
QdscPs = Qdx d2x -j- Qdy d2g

hvarigenom föregående equation förvandlas till
~ dsd2s

dt2
=' —2gS'mct,,dy — 2/* g Cos a. ds

Integrerar man nu, så erhålles
'ds^ 2Cds\2—j — Const. — 2 </Sin&. g — gCos a.s

Emedan — måste blifva = h, när y = o och s = o, så ärdt u

Const. = A2
och således

fds\
\dt) =v2 = h2~ ZgS'incc.g —ZfgCosa.s . . . (5)

Antagom vidare

dg — pdx eller zz p —J r
dt 1 dt

hvaraf genom differentiation erhålles
d2y dp dx , d2x
dt2 dt dt ' dt2

1 • Jfc d2voch insättom värdena af och —d ur (3) och (&). Der-dt2 dt2

igenom behommes
dp dx c.

. — = — ööin cl
dt dt (6)

Genom insättning i (1) af dg —pdx uppstår
ds2 — dx2 (I-j-p2)
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eller

livarigenom (5) förvandlas till

(i-fp2) —te — ZySma.y — <2/y Cosa s ... (7)

Equationen (6) dividerad med (7) gifver
dp pdp —y Sin cl .(1 -f-/?2)
dx cly h2—2y Sin a. y - 2fy Cosoi. s

hvaraf

n Sin — z=z2y Sinei. y-\-2fy Cos cc.s — h2 . . . (8)V p y dp
Denna differentialequation, hvilken är af första ordningen,

gäller, hvilken som lielst den oberoende variabla än månde
vara. Antager man Således y att vara function af p och
differentierar, så erhålles efter division med ySin&

l+y .dJl + r±.dÄ- 2/Cot«.^
p dp2 p2 dp dp dp

Men nu är

ds = dx V" 1 +p2 = dy ——¥—
V

som insatt i föregående equation gifver
1+P2 d y _ t^ + 2/Cot^.—±El.*y

p dp2 p2 dp p dp
och erhålles häraf, om man för korthets skull gör

f= ntangci (9)

= i dJL 4- 2 n VyJrIr~ . dÄ
dp2 p dp p dp


