Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

Ισορροπία και κίνηση σώµατος στο άκρο ελατηρίου.
Ένα σώµα µάζας Μ=4kg ηρεµεί δεµένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, αλλά
και δεµένο επίσης και µε το έδαφος µέσω νήµατος. Το ελατήριο έχει σταθερά k=200Ν/m,
ενώ η τάση του νήµατος είναι Τ=60Ν.
i) Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα υπολογίζοντας και τα µέτρα τους.
ii) Να βρεθεί η επιµήκυνση του ελατηρίου.
iii) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα, οπότε το σώµα κινείται προς τα πάνω.
α) Ποια η αρχική του επιτάχυνση;
β) Πόσο πρέπει να ανέβει το σώµα, µέχρι να φτάσει σε µια θέση που να µηδενιστεί η επιτάχυνσή του;
γ) Τελικά το σώµα σταµατά την προς τα πάνω κίνησή του, αφού ανέβει συνολικά κατά h=0,6m. Για
την κίνηση µέχρι τη θέση αυτή, να βρεθούν τα έργα όλων των δυνάµεων που ασκήθηκαν στο σώµα.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Στο διπλανό σχήµα έχουµε σχεδιάσει τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα, όπου
Β το βάρος και Fελ η δύναµη του ελατηρίου (η δύναµη που ασκεί το ελατήριο στο
σώµα). Στη θέση ισορροπίας του σώµατος το ελατήριο, για να µπορεί να εξουδετερώνει βάρος και τάση νήµατος, σηµαίνει ότι έχει επιµηκυνθεί, οπότε ασκεί δύναµη
µε φορά προς τα πάνω.
Το σώµα ισορροπεί, συνεπώς:
ΣF=0 → Fελ-Β-Τ=0
Αλλά Β=Μg=4·10Ν=40Ν, οπότε:
Fελ=Β+Τ=40Ν+60Ν=100Ν.
ii) Με βάση το νόµο του Ηοοke η δύναµη του ελατηρίου είναι ανάλογη της παραµόρφωσής του, δηλαδή:
Fελ=k· ∆l → ∆l =

Fελ
100 N
=
= 0,5m .
k
200 N / m

iii) Τη στιγµή που κόβουµε το νήµα, το σώµα βρίσκεται στην ίδια µε προηγούµενα θέση και δέχεται την
δύναµη του ελατηρίου και το βάρος.
α) Από το 2ο νόµο του Νεύτωνα έχουµε:
ΣF=Μα0 → a0 =

Fελ − B 100 N − 40 N
=
= 15m / s 2 .
M
4kg

β) Για να µηδενιστεί η επιτάχυνση του σώµατος, θα πρέπει να µηδενιστεί η συνισταµένη δύναµη που δέχεται. Αλλά αφού το βάρος έχει
φορά προς τα κάτω, θα πρέπει η δύναµη του ελατηρίου να έχει φορά
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προς τα πάνω και να έχει µέτρο Fελ1=40Ν. Αλλά τότε το ελατήριο θα πρέπει να έχει επιµήκυνση:

∆l 1 =

Fελ1
40 N
=
= 0,2m .
k
200 N / m

Άρα το σώµα θα ανέβει κατά s= ∆l 1- ∆l 2=0,5m-0,2m=0,3m για να µηδενιστεί η επιτάχυνσή του.
γ) Αφού το σώµα σταµατά στιγµιαία αφού ανέβει κατά h=0,6m, το έργο του βάρους θα είναι:
WΒ=Β·h·συν180°=-Β·h= - 40·0,6J= - 24J.
Εφαρµόζοντας εξάλλου του θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας για το σώµα παίρνουµε:

Kτελ − K aρχ = WB + WFελ →
0-0= -24J+ WFελ →

WFελ =+24J

Επιµέλεια
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