Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Μεταβλητή δύναµη και κίνηση
Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σ’ οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή
περνά από µια θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ0=5m/s. Στο σώµα ασκείται
µια οριζόντια δύναµη F, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται όπως στο διάγραµµα. Το αποτέλεσµα είναι το σώµα να διατηρεί σταθερή ταχύτητα µέχρι τη θέση x1=3m.
i) Να σχεδιάστε ένα σχήµα που να εµφανίζονται όλες οι δυνάµεις που
ασκούνται πάνω στο σώµα τη στιγµή που περνά από τη θέση x=1m.
Να υπολογίστε τα µέτρα των δυνάµεων αυτών.
ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώµατος στις θέσεις:
α) x2=4m και

β) x3= 5m.

iii) Η κίνηση µεταξύ των θέσεων x1=3m και x3=5m είναι:
α) Ευθύγραµµη οµαλή.
β) Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.
γ) Ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη.
δ) Ευθύγραµµη επιβραδυνόµενη.
iv) Για την κίνηση από την αρχική θέση x0=0, µέχρι τη θέση x3=5m να βρεθούν:
α) Το έργο της F.
β) Το έργο της τριβής.
γ) Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος.
v) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που περνά από τη θέση x3=5m.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο
→

σώµα στη θέση x=1m. Αφού µεταξύ των θέσεων x=0 και x=3m η τα-
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χύτητα παραµένει σταθερή, το σώµα ισορροπεί και ΣF=0. Άρα
ΣFy=0 → N-w =0 → N= mg = 20N
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ΣFx=0 → F-Τ=0 → Τ=F =9Ν
ii) Αφού η δύναµη µεταβάλλεται γραµµικά µεταξύ των θέσεων 3m και

→

w

5m, στο µέσον της απόστασης (x=4m) θα έχει µέτρο ίσο µε το µισό
του µέγιστου, δηλαδή F=4,5Ν.
(Με βάση τη Γεωµετρία, το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει τα µέσα των πλευρών ενός
τριγώνου είναι παράλληλο στην τρίτη πλευρά του και ισούται µε το µισό της. (∆Ε)= ½
(ΑΒ).)
Έτσι από τον θεµελιώδη νόµο της µηχανικής, παίρνουµε ΣF=m·α :
α) Για την θέση x2=4m
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a=
β) Για x3=5m οµοίως:

F − T 4,5 − 9
m / s 2 = −2,25m / s 2
=
m
2
a=

F −T 0 −9
=
m / s 2 = −4,50m / s 2
m
2

iii) Η κίνηση µεταξύ των θέσεων x1=3m και x3=5m είναι επιβραδυνόµενη, αφού (προσέξτε τα προηγούµενα
ερωτήµατα) το σώµα έχει αρνητική επιτάχυνση µε θετική ταχύτητα. Η επιτάχυνση όµως αυτή δεν είναι
σταθερή, αφού η δύναµη µειώνεται συνεχώς, οπότε το µέτρο της επιτάχυνσης αυξάνεται.
iv) α)Το έργο της δύναµης είναι αριθµητικά ίση µε το εµβαδόν του χωρίου µεταξύ της γραφικής παράστασης της δύναµης και του άξονα x, δηλαδή:

WF =

3+5
9 J = 36 J .
2

β) Για την τριβή WΤ= Τ·∆x·συν180° = - 9Ν·5m = -45J.
γ) Εφαρµόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε. από 0-5m παίρνουµε:
∆Κ = Ww+WΝ+WF+WΤ
Αλλά Ww=WΝ=0, αφού οι δυνάµεις είναι κάθετες στη µετατόπιση και κατά συνέπεια:
∆Κ= 36J-45J= -9J.
Η αρνητική τιµή που προέκυψε, µας δείχνει ότι η κινητική ενέργεια του σώµατος µειώνεται.
v) Επιστρέφοντας στο Θ.Μ.Κ.Ε. παίρνουµε:
∆Κ= -9J → ½ mυ2 – ½ mυ02 = -9J →
½ 2·υ2 – ½ 2·52 = -9 →
υ=4m/s

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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