Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Έργο Τριβής.

Ένα σώµα µάζας m εκτοξεύεται από σηµείο Α και

B

Γ

διασχίζει διαδοχικά το κεκλιµένο επίπεδο ΑΒ, το
h

οριζόντιο ΒΓ και τέλος το κεκλιµένο επίπεδο Γ∆. Αν

A

Ε

∆

Ζ

ο συντελεστής τριβής µεταξύ των επιπέδων και του
σώµατος m είναι µ τότε:
A. το έργο του βάρους σε όλο το µήκος της διαδροµής είναι:
i) Wβαρ = m·g(Γ∆ – ΑΒ)

ii) Wβαρ =0

iii) Wβαρ = m·g·h

B. το έργο της τριβής σε όλο το µήκος της διαδροµής είναι:
i) WT = –µ·m·g(ΑΒ+ΒΓ+Γ∆)

ii) WT = –µ·m·g(2h+ΒΓ)

iii) WT = –µ·m·g·Α∆

Γ. Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας στο τµήµα ΑΒ είναι:
i) ΚΒ–ΚΑ= –m·g(µ·ΑΒ+h)

ii) ΚΒ–ΚΑ= –m·g(µ·ΑΕ+h)

iii) ΚΒ–ΚΑ =m·g·h(1–µ)

Επιλέξτε τις απαντήσεις σας.
∆ικαιολογήστε τις επιλογές σας.
Απάντηση
A. ii)
Το βάρος είναι συντηρητική δύναµη που σηµαίνει ότι το έργο του εξαρτάται µόνο από την αρχική
και τελική θέση του σώµατος και συγκεκριµένα από την αρχική και τελική βαρυτική δυναµική
ενέργεια του συστήµατος (σώµατος–Γη). Επειδή η αρχική θέση Α και η τελική ∆ είναι στο ίδιο
οριζόντιο επίπεδο, η βαρυτική δυναµική ενέργεια είναι ίδια. Έτσι το έργο του βάρους είναι µηδέν.

WΒ = Uβαρ,(Α) – Uβαρ(∆) = m·g ·h1 – m·g·h2=0
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Β. iii)
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Στο κεκλιµένο επίπεδο ΑΒ
WΤ1 = –T1·AB = –µN1·AB⇒
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WT1= –µ·w1y·AB = –µ·m·g·συνφ·AB ⇒
WT1= –µ·m·g·

ΑΕ
·AB ⇒
ΑΒ

WT1= –µ·m·g·AE (1)
Στο οριζόντιο επίπεδο ΒΓ
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WΤ2 = –T2·BΓ = –µN2·BΓ= –µ·w·BΓ = –µ·m·g·BΓ⇒WT2 = –µ·m·g·EZ (2)
Στο κεκλιµένο επίπεδο Γ∆ πράττουµε ανάλογα όπως στο επίπεδο ΑΒ και βρίσκουµε:
WT3= –µ·m·g·Ζ∆ (3)
Από (1),(2),(3) βρίσκουµε
WT = WT1 + WΤ2 + WT3 = –µ·m·g·AE –µ·m·g·EZ –µ·m·g·Ζ∆⇒
WT = –µ·m·g·(AE+EZ+Z∆)⇒ WT = –µ·m·g·(A∆)

Γ. ii)
Θεωρούµε επίπεδο µηδενικής βαρυτικής δυναµικής ενέργειας το επίπεδο Α∆.
Από το θεώρηµα έργου ενέργειας από τη θέση Α στη Β έχουµε:
ΚΒ–ΚΑ= Wβαρ + WT1+WN1⇒
ΚΒ–ΚΑ= [Uβαρ,(A) – Uβαρ(B)] –µ·m·g·AE +0⇒
ΚΒ–ΚΑ= [0 –m·g·h] –µ·m·g·AE ⇒
ΚΒ–ΚΑ= –m·g·h –µ·m·g·AE⇒
ΚΒ–ΚΑ= –m·g(µ·ΑΕ+h)

Φυσικής-Χημείας
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…

Επιµέλεια:
Χρήστος Αγριόδηµας
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