Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια.

Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ0=8m/s, ενώ πάνω του ασκείται µεταβλητή οριζόντια δύναµη F που το µέτρο της µεταβάλλεται όπως στο σχήµα. Ο συντελεστής τριβής µεταξύ του σώµατος και του επιπέδου είναι µ=0,4.

1)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
i)

Το έργο της δύναµης είναι ίσο µε W=F·x

ii)

Αφού ελαττώνεται το µέτρο της δύναµης F, το σώµα επιβραδύνεται.

iii) Την µεγαλύτερη ταχύτητα το σώµα την έχει στη θέση που µηδενίζεται η δύναµη.
iv) Την µεγαλύτερη ταχύτητα το σώµα την έχει στην αρχική θέση x=0.
v)

Για όσο χρόνο η δύναµη F είναι µεγαλύτερη από την τριβή, το σώµα επιτάχυνεται προς τα δεξιά
και η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.

2)

Σε ποια θέση Γ το σώµα έχει µηδενική επιτάχυνση;

3)

Βρείτε την ταχύτητα του σώµατος στη θέση Γ.

4)

Σε ποια θέση το σώµα τελικά θα σταµατήσει;

5)

Πόση συνολικά θερµότητα θα παραχθεί εξαιτίας της τριβής;
∆ίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:
1) Το σώµα επιταχύνεται για όσο διάστηµα η δύναµη είναι µεγαλύτερη από την τριβή, συνεπώς η ταχύτητά
του καθώς και η κινητική του ενέργεια αυξάνεται. Το έργο της δύναµης είναι αλγεβρικά ίσο µε το εµβαδόν του τριγώνου, ενώ παρότι µειώνεται η συνισταµένη δύναµη, για όσο χρόνο η συνισταµένη έχει φορά
προς τα δεξιά, η ταχύτητα αυξάνεται. Με βάση αυτά οι απαντήσεις στα ερωτήµατα είναι:
i)

Το έργο της δύναµης είναι ίσο µε W=F·x. Λ.

ii)

Αφού ελαττώνεται το µέτρο της δύναµης F, το σώµα επιβραδύνεται. Λ.

iii) Την µεγαλύτερη ταχύτητα το σώµα την έχει στη θέση που µηδενίζεται η δύναµη. Λ.
iv) Την µεγαλύτερη ταχύτητα το σώµα την έχει στην αρχική θέση x=0. Λ.
v)

Για όσο χρόνο η δύναµη F είναι µεγαλύτερη από την τριβή, το σώµα επιτάχυνεται προς τα δεξιά
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και η κινητική του ενέργεια αυξάνεται. Σ.

2) Για το σώµα ΣFy=0 →
Ν=mg, ενώ Τ=µΝ=µmg→
Τ=0,4·2kg·10m/s2= 8Ν
Το σώµα σταµατά να επιταχύνεται προς τα δεξιά όταν F=Τ=8Ν, στη θέση Γ.
Η συνάρτηση που µας δίνει την δύναµη είναι της µορφής:
F=αx+β →
Για x=0 έχουµε:
20=α·0+ β →
β=20
Και για x=10m, F=0 →
0=10α+20 →
α=-2
Συνεπώς η δύναµη δίνεται από την σχέση:
F=-2x+ 20 (µονάδες στο S.Ι.)
Στη θέση Γ, F=8Ν και η παραπάνω σχέση µας δίνει:
8= -2x1 + 20 →
x1=6m
3) Εφαρµόζουµε το θεώρηµα έργου-ενέργειας (ΘΜΚΕ) από τη θέση Α µέχρι τη
θέση Γ:

ΚΓ-ΚΑ= WΒ+WΝ+WF+WΤ (1)
Αλλά WΒ=WΝ=0, αφού οι δυνάµεις είναι κάθετες στην µετατόπιση, το έργο
της δύναµης είναι όσο και το εµβαδόν του γκριζαρισµένου τραπεζίου του διπλανού σχήµατος, ενώ το
έργο της τριβής WΤ= -Τx και η (1) γίνεται:

1 2 1 2 20 + 8
mυ1 − mυ0 =
6 − 8 ⋅6 →
2
2
2

υ12 − 64 = 84 − 48 →
υ1 = 64 + 84 − 48 = 100 = 10 m / s
Αυτή είναι και η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος.
4) Έστω ότι το σώµα σταµατά στο σηµείο ∆ στη θέση x2.
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Εφαρµόζουµε το θεώρηµα έργου-ενέργειας (ΘΜΚΕ) από τη θέση Α µέχρι τη θέση ∆:

Κ∆-ΚΑ= WΒ+WΝ+WF+WΤ (2)
Όπου τώρα το έργο της δύναµης F υπολογίζεται από το διάγραµµα (εµβαδόν τριγώνου):

1
W = 10 ⋅ 20 J = 100 J
2
και µε αντικατάσταση στην (2) παίρνουµε:

1
0 − 2 ⋅ 8 2 = 0 + 0 + 100 − 8 ⋅ x2 →
2
x2=20,5m
5) Το έργο της τριβής µέχρι το σώµα να σταµατήσει είναι:
WΤ= Τ·x2·συν180° = - Τ·x2 = - 8Ν·20,5m= - 164J
Το έργο αυτό είναι αρνητικό πράγµα που σηµαίνει ότι η τριβή αφαιρεί ενέργεια από το σώµα. Και τι την
κάνει; Την µετατρέπει σε θερµότητα. Συνεπώς η θερµότητα που παράγεται είναι ίση µε 164J.
Σχόλιο: Αφού το σώµα τελικά σταµατά, σε θερµότητα µετετράπη όλη η αρχική του κινητική ενέργεια
αλλά και η ενέργεια που πήρε µέσω του έργου της δύναµης F. ∆ηλαδή Q= 64J+ 100J=164J.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

3

