Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Τριβές και µεταβλητή δύναµη.
Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µs=0,5 και
µ=0,4. Σε µια στιγµή που θεωρούµε t0=0, ασκούµε πάνω του µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη, το µέτρο της
οποίας µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση F=4+2t (S.I.).
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους τις χρονικές
στιγµές:
α) t1=1s, και

β) t2=2s

ii) Ποια χρονική στιγµή το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει;
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος τις χρονικές στιγµές:
α) t2=2s β) t3=4s και γ) t4= 5s
iv) Να βρεθεί η εξίσωση που δίνει την επιτάχυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνει η
γραφική της παράσταση.
v) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t4=5s.
vi) Με ποιο ρυθµό προσφέρεται ενέργεια στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης F τις χρονικές στιγµές:
α) t1=1s

και

β) t4=5s.

∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. Για τα
µέτρα των δυνάµεων έχουµε:
Το σώµα ισορροπεί στον κατακόρυφο άξονα, άρα ΣF=0 ή Ν=w=mg=20Ν
α) Τη στιγµή t1=1s, για την δύναµη έχουµε F= F=4+2t = 6Ν.
Το ερώτηµα είναι πόση είναι η τριβή; Αυτό θα το δούµε αν προηγούµενα υπολογίσουµε την οριακή τριβή:
Τορ= µs·Ν = 0,5·20Ν = 10Ν
Η παραπάνω τιµή µας λέει ότι το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει µόνο αν η δύναµη F πάρει τιµή
F≥10Ν, ενώ βρήκαµε τιµή F1=6Ν, άρα το σώµα δεν κινείται και η ασκούµενη τριβή είναι στατική,
µε µέτρο Τ1=6Ν, αφού το σώµα ισορροπεί και ΣFx=F-Τ= 0.
β) Για t2=2s η δύναµη έχει µέτρο F2= 4+2t =8Ν, οπότε το σώµα είναι ακόµη ακίνητο και επειδή ΣFx=0
και Τ2= 8Ν.
ii) Το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει όταν η ασκούµενη δύναµη πάρει τιµή F=Τορ=10Ν άρα:
4+2t = 10 ή t = 3s.
iii) Η επιτάχυνση θα προκύψει από το θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής α=ΣF/m.
α) Για t2=2s το σώµα ισορροπεί συνεπώς α=0
β) Για t3=4s το σώµα ολισθαίνει οπότε η τριβή είναι τριβή ολίσθησης µε µέτρο Τ= µ·Ν=8Ν άρα:

a3 =

ΣF 4 + 2t − T 4 + 8 − 8
=
=
m / s 2 = 2m / s 2
m
m
2
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γ) Για t4=5s:

a4 =

ΣF 4 + 2t − T 4 + 10 − 8
m / s 2 = 3m / s 2
=
=
m
m
2

iv) Μέχρι τη στιγµή t=3s το σώµα ισορροπεί, συνεπώς α=0. Για t>3s έχουµε:

a=

ΣF 4 + 2t − T 4 + 2t − 8
=
=
= t − 2 (µονάδες στο S.Ι.)
m
m
2

και η ζητούµενη γραφική παράσταση είναι αυτή του διπλανού σχήµατος.
v) Το γκριζαρισµένο εµβαδόν στο παραπάνω διάγραµµα είναι αριθµητικά ίσο
µε τη µεταβολή της ταχύτητας του σώµατος.
Άρα ∆υ= υ5-υ3=

1+ 3
2m / s = 4m / s . Αλλά υ3=0, οπότε:
2
υ5= 4m/s

vi) Ο ρυθµός µε τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης είναι ίσος µε τη
στιγµιαία ισχύ της δύναµης Ρ=F·υ·συν0° = F·υ.
α) Για t=1s, υ= 0 συνεπώς και Ρ=0
β) Για t4=5s, F= (4+2·5)Ν=14Ν, οπότε:
Ρ4= F·υ= 14·4W=56W
Οπότε και

∆W
= 56 J / s
∆t

Επιµέλεια
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