Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Ερωτήσεις στις τριβές.
1) Ένα σώµα κατέρχεται κατά µήκος ενός κεκλιµένου επιπέδου και στη συνέχεια συνεχίζει στο οριζόντιο
επίπεδο, όπως στο σχήµα. Το σώµα παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης µε τα δύο επίπεδα.

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στις θέσεις που δίνονται στο σχήµα.
ii) Η τριβή έχει µεγαλύτερο µέτρο:
α) στη θέη (1),

β) στη θέση (2),

γ) οι δυο τριβές έχουν το ίδιο µέτρο.

2) Ένα σώµα κινείται προς τα δεξιά και στο παρακάτω σχήµα, δίνονται τέσσερις εκδοχές για την κίνησή
του.

i) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
α) Στο (α) σχήµα δεν ασκείται δύναµη τριβής, αφού το σώµα δεν δέχεται δύναµη.
β) Στο (γ) σχήµα η τριβή έχει φορά προς τα δεξιά, είναι δηλαδή αντίθετης κατεύθυνσης από την δύναµη F που ασκείται στο σώµα.
γ) Μεγαλύτερη τριβή ασκείται στο σώµα του (δ) σχήµατος, αφού στην περίπτωση αυτή η κάθετη αντίδραση του επιπέδου είναι µεγαλύτερη.
δ) ∆εν µπορεί να υπάρξει η κατάσταση που φαίνεται στο γ) σχήµα, να έχει δηλαδή η ασκούµενη δύναµη κατεύθυνση προς τα αριστερά και το σώµα να κινείται προς τα δεξιά.
ii) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώµα σε κάθε περίπτωση.
3) Πιέζοντας ένα κουτί µε το δάκτυλό µας το κρατάµε σε επαφή µε έναν κατακόρυφο
τοίχο, ασκώντας του οριζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα.

F

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο κουτί.
ii) Να πιέσουµε λιγότερο το κουτί, µειώνοντας την δύναµη F που ασκούµε, το κουτί πέφτει. Μπορείτε να το ερµηνεύσετε;
4) Τα σώµατα Α και Γ κινούνται επιταχυνόµενα µαζί σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση της οριζόντιας δύναµης F, η οποία ασκείται στο
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σώµα Α.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες:
www.ylikonet.gr
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i) Η επιφάνεια µεταξύ των δύο σωµάτων δεν είναι λεία.
ii) Το σώµα Γ δέχεται κατακόρυφη δύναµη από το σώµα Α.
iii) Στο σώµα Γ ασκείται δύναµη τριβής µε φορά προς τα δεξιά.
5) Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν τρία βιβλία, όπως στο σχήµα:

Ασκούµε µια οριζόντια δύναµη F στο κάτω βιβλίο, µε αποτέλεσµα να σύρουµε και τα τρία βιβλία πάνω
στο επίπεδο.
i) Η ασκούµενη από εµάς δύναµη F, ασκείται, όχι µόνο στο κάτω βιβλίο, αλλά και στα άλλα δύο.
ii) Το πράσινο βιβλίο δέχεται δύναµη τριβής από το µπλε βιβλίο, µε κατεύθυνση προς τα δεξιά.
iii) Το µπλε βιβλίο δέχεται δύο δυνάµεις τριβής. Μια από το κόκκινο και µια από το πράσινο βιβλίο.
Και οι δύο αυτές δυνάµεις έχουν κατεύθυνση προς τα αριστερά.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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