Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

Μια ερώτηση τριβής, καθηµερινής εφαρµογής.
Το κοριτσάκι του σχήµατος βάρους 400Ν µετακινεί µε σταθερή ταχύτητα ένα
κιβώτιο βάρους 500Ν σε οριζόντιο επίπεδο, σπρώχνοντάς το µε δύναµη F.
∆ίνεται ότι οι συντελεστές τριβής ολίσθησης ταυτίζονται µε τους αντίστοιχους
της οριακής στατικής τριβής:
i) Να σχεδιάστε στην κόλλα σας, σε χωριστά σχήµατα, τις δυνάµεις που
ασκούνται:
α) στο κιβώτιο και β) στο κοριτσάκι.
ii) Μεγαλύτερη τριβή από το έδαφος ασκείται:
α) στο κιβώτιο

β) στο κοριτσάκι

γ) ασκούνται τριβές ίσου µέτρου.

iii) Μεγαλύτερο συντελεστή τριβής ολίσθησης µε το έδαφος παρουσιάζει:
α) το κιβώτιο

β) το κοριτσάκι

γ) παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Απάντηση:

i) Στο αριστερό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο, όπου F1 η δύναµη
που ασκεί το κοριτσάκι στο κιβώτιο, και στο αριστερό, οι δυνάµεις που ασκούνται στο κοριτσάκι,
όπου F2 η αντίδραση της F1 και Τ2 η στατική τριβή. Η τριβή αυτή έχει φορά προς τα δεξιά, αφού το
κοριτσάκι κινείται µε σταθερή ταχύτητα, συνεπώς ΣF=0 ή Τ2-F2=0 ή Τ2=F2.
ii) Τα σώµατα κινούνται µε σταθερή ταχύτητα οπότε για το καθένα ισχύει:
ΣF=0 ή F1=Τ1 αλλά οι δυνάµεις F1 και F2 έχουν ίσα µέτρα (δράση-αντίδραση), οπότε τελικά:
F1=Τ1= F2=Τ2.
Σωστή η γ) πρόταση.
iii) Μεγαλύτερο συντελεστή τριβής ολίσθησης µε το έδαφος παρουσιάζει το κοριτσάκι, αφού αυτό δεν
γλιστράει, παρότι έχει µικρότερη µάζα, συνεπώς δέχεται και µικρότερη κάθετη αντίδραση από το
έδαφος. Πράγµατι:
Για το κιβώτιο:
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Τ1=F1=µ1m1·g → µ1 =

T1
m1 g

Η τριβή ου ασκείται στο κοριτσάκι είναι στατική, αφού περπατά και δεν γλιστράει. Αν παρουσίαζε τον
ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης θα ασκείτο πάνω του τριβή ολίσθησης:
Τ=µ1·Ν2= µ1m2 g =

T1
40
m2 g =
F1 = 0,8 F1 ,
m1 g
50

πράγµα που δεν ισχύει, αφού η τριβή που δέχεται είναι ίση µε Τ2=F2=F1.
Προφανώς η τριβή ολίσθησης για το κοριτσάκι είναι µεγαλύτερη από F2 και θα αντιστοιχεί και σε
µεγαλύτερο συντελεστή τριβής ολίσθησης.
Σωστή η πρόταση β).

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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