Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Μια ισορροπία και µια Α∆ΜΕ.
Τα δύο σώµατα Α και Β ηρεµούν δεµένα στα άκρα ενός νήµατος, το
οποίο διέρχεται από µια τροχαλία, απέχοντας την ίδια κατακόρυφη
απόσταση h από το οριζόντιο επίπεδο. ∆ίνεται ότι η µάζα του Α σώµατος είναι Μ=2kg, ενώ το λείο κεκλιµένο επίπεδο έχει κλίση θ=30°.
i) Να βρεθεί η µάζα του σώµατος Β.
ii) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα που συνδέει τα δυο σώµατα.
α) Ποιο από τα δύο σώµατα θα φτάσει πρώτο στο οριζόντιο επίπεδο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
β) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες µε τις οποίες τα σώµατα φτάνουν στο οριζόντιο επίπεδο, αν h=1,8m.
∆ίνεται ότι δεν παρουσιάζονται τριβές µεταξύ νήµατος και τροχαλίας, τα σώµατα θεωρούνται υλικά σηµεία
αµελητέων διαστάσεων και g=10m/s2, ενώ ηµ30°=
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Απάντηση:
Στο σχήµα εµφανίζονται οι δυνάµεις που ασκούνται στα δυο σώµατα,
όπου το νήµα ασκεί στα δυο σώµατα δυνάµεις ίσου µέτρου Τ1=Τ2.
i) Το σώµα Α ισορροπεί, συνεπώς:



ΣFx=0 ή Τ1=w1x = Μg·ηµθ (1)

ΣF =0
ΣFy=0 ή Ν=w1y

(2)


Αλλά και το σώµα Β ισορροπεί, οπότε Σ F = 0 ή Τ2=w2=mg (3)
Από (1) και (3) παίρνουµε:
mg= Μg·ηµθ ή m=Μ·ηµθ= 2kg· ½ = 1kg.
ii) Μόλις κόψουµε το νήµα, το σώµα Α θα κινηθεί κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου αποκτώντας επιτάχυνση:
α1=

ΣFx Mg ⋅ηµϑ
=
= g ⋅ηµϑ
M
M

Ενώ αντίθετα το Β σώµα θα εκτελέσει ελεύθερη πτώση µε επιτάχυνση g.
Εξάλλου, αν h η απόσταση που διανύσει το Β σώµα µέχρι να
φτάσει στο οριζόντιο επίπεδο, τότε το σώµα Α θα διανύσει απόσταση x, όπου µε βάση το διπλανό σχήµα x=2h, αφού στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓ∆, η κάθετη πλευρά ΑΓ, η απέναντι από γωνία
30°, είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας Α∆.
α) Η κίνηση των δύο σωµάτων είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη, συνεπώς:
x= ½ α1·t12 (4) και h= ½ α2·t22 (5)
διαιρώντας κατά µέλη τις παραπάνω εξισώσεις παίρνουµε:
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άρα το Β σώµα θα φτάσει πρώτο στο έδαφος.
β) Η µόνη δύναµη που παράγει έργο είναι το βάρος, συνεπώς κατά την κίνηση (και των δύο σωµάτων) η
µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή. Θεωρώντας µηδέν τη δυναµική ενέργεια στο οριζόντιο επίπεδο παίρνουµε:
Καρχ+Uαρχ= Κτελ+Uτελ ή
Mgh + 0 = ½ Μυ2 + 0 ή

υ = 2 gh
Η παραπάνω σχέση µας δείχνει ότι η τελική ταχύτητα δεν εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος, αλλά ούτε και από το αν κινήθηκε το σώµα κατακόρυφα ή πλάγια, συνεπώς τα δυο σώµατα θα αποκτήσουν ταχύτητες ίσου µέτρου:

υ = 2 gh = 2 ⋅10 ⋅1,8m / s = 6m / s

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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