Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Πάμε να ανεβάσουμε το σώμα;
Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί στη θέση Α, στο κάτω άκρο κατακόρυφου
αβαρούς νήµατος, µήκους ℓ=2m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε
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σταθερό σηµείο Ο.
i) Να υπολογίστε τα µέτρα των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα.
Σε µια στιγµή (t=0) το σώµα δέχεται την επίδραση µιας οριζόντιας δύναµης
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F, µεταβλητού µέτρου, µε αρχική τιµή F0=8Ν, µε αποτέλεσµα το σώµα να
κινηθεί και µετά από λίγο το νήµα να γίνεται οριζόντιο, ενώ το σώµα έχει κατακόρυφη ταχύτητα υ1=2m/s,
στη θέση Γ.
ii) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του σώµατος.
iii) Να υπολογιστεί το έργο του βάρους κατά την µετακίνηση από το Α στο Γ.
iv) Αφού υπολογίσετε το αντίστοιχο έργο της τάσης του νήµατος, να βρείτε το έργο της δύναµης F, από το
Α στο Γ.
v) Το σώµα στη θέση Β, έχει ή όχι επιτάχυνση στη διεύθυνση της ταχύτητας υ1;

Απάντηση:
i) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στη θέση Α,
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πριν την άσκηση της οριζόντιας δύναµης, οπότε το σώµα ισορροπεί:
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ΣF=0 ή Τ-Β=0 →
Τ=Β=mg=2·10Ν=20Ν.
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ii) Στο δεύτερο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στις θέσεις
Α και Γ, αλλά και σε µια ενδιάµεση τυχαία θέση. Με την άσκηση της
οριζόντιας δύναµης F, το σώµα δεν θα πάψει να ισορροπεί στην
κατακόρυφη, όπου ΣFy=0, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσει επιτάχυνση
της ίδιας κατεύθυνσης (οριζόντια) µε µέτρο:

ΣFx=mα → F=mα → a =

F 8
= m / s 2 = 4m / s 2 .
m 2

iii) Το βάρος είναι συντηρητική (διατηρητική) δύναµη και το έργο του δεν
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εξαρτάται από τη διαδροµή, παρά µόνο από την αρχική και τελική θέση. Έτσι αν το σώµα στη θέση Α
βρίσκεται σε ύψος h, από το επίπεδο στο οποίο θεωρούµε µηδενική τη δυναµική ενέργεια (ας πούµε από
το έδαφος…), έχουµε:

WA→Γ = U A − U Γ = mgh − mg( h + l ) = −mgl →
WA→Γ = −mgl = −2 ⋅ 10 ⋅ 2 J = −40 J
iv) Η τάση του νήµατος είναι κάθε στιγµή κάθετη στη µετατόπιση, συνεπώς δεν παράγει έργο.
Έτσι αν εφαρµόσουµε το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος για τη µετακίνησή
του από το Α στο Γ παίρνουµε:
www.ylikonet.gr
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K Γ − K A = WT + WB + WF

1
mυ12 − 0 = 0 + WB + WF →
2
1
2 ⋅ 2 2 J = −40 J + WF → WF = 44 J
2
v) Στο παραπάνω σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα, στη θέση Γ. Η ταχύτητά
του υ1 είναι κατακόρυφη, αλλά στην ίδια διεύθυνση ασκείται και το βάρος. Βλέπουµε λοιπόν να
ασκείται δύναµη στη διεύθυνση της ταχύτητας, κατάσταση απολύτως όµοια µε αυτή του παρακάτω
σχήµατος:
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Το σώµα κινείται προς τα δεξιά, ενώ δέχεται δύναµη µε φορά προς τα αριστερά. Τότε η
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επιτάχυνση που θα αποκτήσει έχει την κατεύθυνση της δύναµης, µε αποτέλεσµα το σώµα να
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επιβραδύνεται. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωσή µας για τη θέση Γ. Το σώµα
έχει κατακόρυφη ταχύτητα µε φορά προς τα πάνω, ενώ έχει κατακόρυφη επιτάχυνση µε
φορά προς τα κάτω και µέτρο ίσο µε g, την επιτάχυνση της βαρύτητας, εξαιτίας του βάρους!

Σχόλια:
1) Είναι εύκολο να δηµιουργηθεί (και πιθανόν να διατυπωθεί…) το ερώτηµα, τι συµβαίνει µε τις δυνάµεις
στην οριζόντια διεύθυνση, στη θέση Γ. Το ερώτηµα µπορεί να απαντηθεί µετά τη διδασκαλία της
κυκλικής κίνησης στην Β΄ Τάξη…
2) Στο ερώτηµα ii) υπολογίσαµε το έργο του βάρους, µε χρήση της δυναµικής
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ενέργειας. Βέβαια στο ίδιο αποτέλεσµα θα µπορούσαµε να καταλήξουµε, αν
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εφαρµόσουµε τη λογική ότι το έργο του βάρους είναι ανεξάρτητο της διαδροµής.
Αντί δηλαδή να βρούµε το έργο του βάρους µελετώντας την µετακίνηση κατά
µήκος του τεταρτοκυκλίου ΑΓ, να θεωρήσουµε ότι το σώµα φτάνει στο Γ,
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ακολουθώντας τη διαδροµή Α→Ο→Γ, Τότε θα είχαµε:

WB = WAO + WOΓ = −mgl + 0 = −mgl
Αφού στη διαδροµή ΟΓ η δύναµη είναι κάθετη στη µετατόπιση και δεν παράγει έργο. Αλλά τότε θα
µπορούσαµε να καταλήξουµε και στο συµπέρασµα ότι:
Το έργο του βάρους, είναι ανεξάρτητο της διαδροµής, ίσο κατ’ απόλυτο τιµή WB = mgh′ = mgl και αφού
το σώµα κινείται προς τα πάνω, το παραπάνω έργο είναι αρνητικό, συνεπώς WB = − mgl .

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

Επιµέλεια:
∆ιονύσης Μάργαρης
www.ylikonet.gr
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