Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

∆ύναµη από ελατήριο και επιτάχυνση.
Ένα σώµα βάρους 40Ν ηρεµεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, προκαλώντας του επιµήκυνση x1=0,1m. ∆ένουµε το σώµα µε ένα νήµα και το τραβάµε, µε αποτέλεσµα το σώµα να κατέβει χαµηλότερα κατά x2= 0,2m.
i) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στις δύο θέσεις του σχήµατος.
ii) Υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου.
iii) Πόση είναι η τάση του νήµατος στο δεύτερο σχήµα;
iv) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώµατος αµέσως µετά το κόψιµο του νήµατος.
v) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας τη στιγµή που το σώµα έχει µετακινηθεί κατά 0,4m προς τα
πάνω;
Απάντηση:
i) Στο διπλανό σχήµα έχουµε σχεδιάζει τις δυνάµεις που ασκούνται στο
σώµα, όπου Fελ η δύναµη του ελατηρίου και Τ η τάση του νήµατος.
ii) Στην αρχική θέση το σώµα ισορροπεί, συνεπώς ΣF=0 ή
Fελ=Β ή k·x1=Β ή k =

B 40N
=
= 400N / m
x1 0,1m

iii) Στην χαµηλότερη θέση το σώµα ισορροπεί επίσης, όταν δεµένο µε το
νήµα. Συνεπώς ΣF=0 ή Fελ-Β-Τ=0 ή Τ= Fελ-Β (1)
Αλλά Fελ=k·∆ℓ =k·(x1+x2) = 400Ν/m·(0,1m+0,2m) =120Ν
Οπότε από την (1) έχουµε: Τ= Fελ-Β =120Ν-40Ν=80Ν.
iv) Τη στιγµή που κόβουµε το νήµα, παύει να ασκείται η τάση του νήµατος. Από τον 2ο Νόµο Νεύτωνα
παίρνουµε:
ΣF=mα1 → a1 =

ΣF
m

=

Fελ − Β 120N − 40N
=
= 20m / s 2
m
4kg

Με φορά προς τα πάνω.
v) Τη στιγµή που το σώµα έχει ανέβει κατά d=0,4m, έχει συµπιέσει το
ελατήριο κατά x3=d-(x1+x2)=0,1m, οπότε το σώµα δέχεται δύναµη
από το ελατήριο µε φορά προς τα κάτω και µέτρο Fελ΄=kx3=40Ν,
όπως στο διπλανό σχήµα.
Από τον 2ο Νόµο Νεύτωνα παίρνουµε:
ΣF=mα2 → a2 =

ΣF
m

=

Fελ + Β 40N + 40N
=
= 20m / s 2
m
4kg

Με φορά προς τα κάτω
Σχόλιο:
Θεωρώντας την προς τα πάνω φορά ως θετική, θα µπορούσαµε να δουλέψουµε το 2ο νόµο του Νεύτωνα
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χρησιµοποιώντας αλγεβρικές τιµές (και όχι τα µέτρα των δυνάµεων), οπότε θα είχαµε:
ΣF=mα2 → a2 =

ΣF
m

=

− Fελ − Β −40 N − 40 N
=
= −20m / s 2
m
4kg

Όπου το αρνητικό πρόσηµο στην τιµή της επιτάχυνσης σηµαίνει ότι η επιτάχυνση έχει φορά προς τα κάτω.

Επιµέλεια
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