Τριβές
Γ

→

F

Α

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας m1=3kg, πάνω στο οποίο ηρεµεί ένα δεύτερο σώµα Γ, µάζας m2=2kg, όπως στο σχήµα. Για t=0 ασκείται στο κάτω
σώµα Α µια οριζόντια σταθερή δύναµη µέτρου F=15Ν. ∆ίνονται οι συντελεστές τριβής
µεταξύ των δύο σωµάτων µs=µ=0,4 και g=10m/s2.
1) α) Να κάνετε δύο διαφορετικά σχήµατα για να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα ξεχωριστά.
β) Ποια ζευγάρια δράσης αντίδρασης έχουµε;
2) Να εφαρµόστε τον 2ο Νόµο του Νεύτωνα για κάθε ένα από τα σώµατα.
3) Υποθέστε ότι τα δύο σώµατα κινούνται µαζί.
i) Ποια είναι η κοινή τους επιτάχυνση;
ii) Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώµα Α.
iii) Η τριβή αυτή είναι:
α) στατική

β) τριβή ολίσθησης.

4) Αυξάνουµε το µέτρο της δύναµης F. Ποια είναι η µέγιστη τιµή του µέτρου της F,
για την οποία δεν παρατηρείται ολίσθηση µεταξύ των δύο σωµάτων;
5) Αν F= 23Ν να βρείτε την επιτάχυνση κάθε σώµατος.

Απάντηση:
1) α) Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα χωριστά.

β) Από τις δυνάµεις αυτές δράση-αντίδραση είναι τα ζεύγη:
Ν1-Ν2, Τ1-Τ2.
2) Για το σώµα Γ:
ΣFy=0 → N2=m2g= 20N και
ΣFx= m2α2 → Τ2=m2·α2 (1)
Για το Α σώµα:
ΣFy=0 → Ν-Ν1-W1=0 → Ν=Ν1+m1g=20Ν+30Ν=50Ν και
ΣFx=m1α1→ F-Τ1=m1α1 (2)
3) Αν δεχτούµε ότι τα δύο σώµατα κινούνται µαζί, µε πρόσθεση των (1) και (2) παίρνουµε:
F-Τ1+Τ2=(m1+m2)α →
a=

F
15
=
m / s 2 = 3m / s 2
m1 + m2
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ii) Με αντικατάσταση στην (1) παίρνουµε:
Τ=m2α= 2·4Μ=6Ν
iii) Βρίσκουµε την οριακή στατική τριβή:
Τορ=µs·Ν2= 0,4·20Ν= 8 Ν
Παρατηρούµε ότι η µέγιστη στατική τριβή που µπορεί να ασκηθεί µεταξύ των
δύο σωµάτων είναι 8Ν, ενώ αν ασκηθεί µεταξύ των δύο σωµάτων στατική τριβή
6Ν, τα δύο σώµατα θα κινηθούν µαζί.
4) Αν αυξήσουµε το µέτρο της ασκούµενης δύναµης θα αυξάνεται και η ασκούµενη
τριβή. Η µέγιστη τιµή της τριβής για την οποία τα σώµατα κινούνται µαζί είναι
Τ=8Ν, οπότε από την σχέση (1) βρίσκουµε:
ακmax=

Toρ
m2

=

8
m / s 2 = 4m / s 2
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και από την (2) παίρνουµε:
F-Τορ=m1α →
Fκmax =8Ν+3·4Ν=20Ν.
∆ηλαδή αν η δύναµη που ασκούµε έχει µέτρο µέχρι και 20Ν τα δύο σώµατα θα κινηθούν µαζί
5) Αν τώρα F=30Ν, προφανώς τα δύο σώµατα δεν θα κινηθούν µαζί, το ένα θα γλυστρά ως προς το άλλο και η ασκούµενη τριβή µεταξύ τους θα είναι τριβή ολίσθησης
Τολ= 8Ν. Οπότε:
Για το σώµα Α:
F-Τολ=m1α1 →
a1 =

F − Toλ 23 − 8
=
m / s 2 = 5m / s 2
m1
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Για το σώµα Γ:
a2 =

Toλ 8
= m / s 2 = 4m / s 2
m2 2
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