Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

∆υο σώµατα σε λείο και µη επίπεδο.
Τα σώµατα Α και Β µε µάζες m1=3kg και m2=2kg αντίστοιχα
ηρεµούν όπως στο σχήµα, το Α σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο µε το
οποίο εµφανίζει συντελεστές τριβές µ=µs=0,6, το δε Β σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. Στη θέση αυτή το ελατήριο, σταθεράς k=40Ν/m, έχει επιµήκυνση ∆ℓ=0,4m.
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους.
ii) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Ποια η αρχική επιτάχυνση κάθε σώµατος;
iii) Να βρεθεί η τριβή που ασκείται στο Α σώµα, τη στιγµή που το Β σώµα έχει µετακινηθεί κατά 50cm
προς τα αριστερά (χωρίς να έχει περάσει στο τραχύ επίπεδο).
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i)

Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα. Για τα µέτρα τους έχουµε:
w1=m1g=30Ν, Ν1=30Ν,
αφού το Α σώµα ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση.
Οµοίως w2=m2g=20Ν και Ν2=20Ν.
Εξάλλου το ελατήριο ασκεί τις δυνάµεις Fελ1 και Fελ2 στα
δυο σώµατα, µε µέτρα:
Fελ1= Fελ2=k·∆ℓ=40Ν/m·0,4m=16Ν.
Αλλά αφού τα σώµατα ισορροπούν η συνισταµένη στην οριζόντια διεύθυνση είναι µηδενική, για κάθε
σώµα, συνεπώς:
Τ= Fελ1=16Ν και Τ1= Fελ2=16Ν
Όπου Τ η στατική τριβή που ασκείται στο Α σώµα και Τ1 η τάση του νήµατος.
Το σηµείο που χρειάζεται διερεύνηση (αν και εδώ δόθηκε σαν δεδοµένο ότι τα σώµατα ισορροπούν) είναι αν το σώµα Α µπορεί να ισορροπεί µε την επίδραση δύναµης από το ελατήριο F=16Ν.
Βρίσκουµε την µέγιστη τιµή της στατικής τριβής, την οριακή τριβή: Τορ=µs·Ν1=0,6·30Ν=18Ν.
Βλέπουµε λοιπόν ότι η στατική τριβή µπορεί να πάρει τιµή, µέχρι και 18Ν, ενώ εδώ Τ=16Ν, κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα κίνησης του Α σώµατος.

ii) Το Α σώµα προφανώς συνεχίζει να ισορροπεί, αφού µόνο αν του ασκηθεί δύναµη µεγαλύτερη από
18Ν, θα µπορούσε να το µετακινήσει. Για το σώµα Β, µηδενίζεται η τάση του νήµατος, οπότε:
ΣF=m2·α → a2 =

Fελ 16 N
=
= 8m / s 2
m2 2kg

iii) Τη στιγµή που το σώµα Β έχει µετακινηθεί κατά 50cm, έχει συσπειρώσει το ελατήριο κατά 10cm, οπότε στο Α σώµα ασκούνται οι δυνάµεις που φαίνονται στο διπλανό σχήµα.
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Για τα µέτρα τους έχουµε:

T = Fελ1 = k∆l = 40 ⋅ 0,1N = 4 N

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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