Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο - Ενέργεια

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.
2.2.21.

Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια.

Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ0=8m/s, ενώ πάνω του ασκείται µεταβλητή οριζόντια δύναµη F που το µέτρο της µεταβάλλεται όπως στο σχήµα. Ο συντελεστής τριβής µεταξύ του σώµατος και του επιπέδου είναι µ=0,4.
F (N)
20

→

F

Α
1)

0

10 x(m)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
i)

Το έργο της δύναµης είναι ίσο µε W=F·x

ii)

Αφού ελαττώνεται το µέτρο της δύναµης F, το σώµα επιβραδύνεται.

iii) Την µεγαλύτερη ταχύτητα το σώµα την έχει στη θέση που µηδενίζεται η δύναµη.
iv) Την µεγαλύτερη ταχύτητα το σώµα την έχει στην αρχική θέση x=0.
v)

Για όσο χρόνο η δύναµη F είναι µεγαλύτερη από την τριβή, το σώµα επιτάχυνεται προς τα δεξιά
και η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.

2)

Σε ποια θέση Γ το σώµα έχει µηδενική επιτάχυνση;

3)

Βρείτε την ταχύτητα του σώµατος στη θέση Γ.

4)

Σε ποια θέση το σώµα τελικά θα σταµατήσει;

5)

Πόση συνολικά θερµότητα θα παραχθεί εξαιτίας της τριβής;
∆ίνεται g=10m/s2.

2.2.22.

Έργο και ισχύς µε µεταβλητή δύναµη

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης
µ=0,5. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση µεταβλητής οριζόντιας δύναµης F, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται µε την µετατόπιση του σώµατος όπως στο διάγραµµα.
→

F

F (N)
40
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0,0
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i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t1, όπου το σώµα έχει µετατοπιστεί κατά x1=5m.
ii) Για την παραπάνω χρονική στιγµή να βρεθούν:
α) Η (στιγµιαία) ισχύς της δύναµης F.
β) Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα εξαιτίας της τριβής.
γ) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος.
iii) Πόσο θα µετατοπισθεί το σώµα συνολικά;
∆ίνεται g=10m/s2.

Μεταβλητή δύναµη και µέγιστη κινητική ενέργεια

2.2.23.

F

N

52

12
0,0

10

x/m

Ένα σώµα Σ ηρεµεί στη θέση x = 0 , πάνω σε τραχύ και ακλόνητο οριζόντιο επίπεδο.
Το σώµα αυτό, αρχίζει να κινείται , όταν δέχεται οριζόντια δύναµη, της οποίας η γραφική παράσταση σε
συνάρτηση µε τη θέση x του σώµατος δίνεται στο σχήµα.
Να υπολογίσετε:
r

i) Το έργο της δύναµης F , από x = 0 µέχρι x = 10m.
ii) Την τριβή ολίσθησης µεταξύ σώµατος Σ και οριζοντίου επιπέδου, αν το έργο της από x = 0 µέχρι x =
10 m είναι WΤ = -100 J.
iii) Την µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώµα Σ κατά την κίνησή του.
iv) Τo µέτρο xολ της µετατόπισης του σώµατος Σ, από την θέση x = 0 µέχρι να σταµατήσει.

Ενεργειακή µελέτη κίνησης συστήµατος

2.2.24.

Το κιβώτιο Α του σχήµατος, εφάπτεται στο κιβώτιο Β, και το σύστηµα αρ-

A
B
F

χικά ηρεµεί στη θέση x = 0 , πάνω σε τραχύ και ακλόνητο οριζόντιο επίπεδο.
Ένα παιδί , αρχίζει να σπρώχνει το κιβώτιο Α ασκώντας του σταθερή οριζόντια δύναµη F, όπως φαίνεται στο σχήµα, κι έτσι τα δυο σώµατα, αρχίζουν
να µετατοπίζονται µαζί , προς την κατεύθυνση της F.

Ταυτόχρονα, ασκείται στα κιβώτια τριβή ολίσθησης µέτρου ΤΑ = 160Ν στο Α και ΤΒ= 10Ν στο Β.
Το παιδί, αφήνει τα κιβώτια ελεύθερα, στη θέση x = 10 m έχοντας καταναλώσει κατά την µετατόπιση αυτή ενέργεια 1900J.
Αν τα διαστήµατα που διανύουν τα κιβώτια Α και Β µετά που θα τα εγκαταλείψει το παιδί είναι SA και SB
αντίστοιχα , µε SB-SA = 3m να βρείτε:
www.ylikonet.gr
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i) Το µέτρο της σταθερής οριζόντιας δύναµης που άσκησε το παιδί.
ii) Το έργο της τριβής που ασκείται σε κάθε κιβώτιο όσο τα σπρώχνει το παιδί.
iii) Την κινητική ενέργεια που έχουν και τα δυο κιβώτια µαζί, στη θέση x = 10m.
iv) Το διάστηµα που διανύει κάθε σώµα µόνο του , µέχρι να σταµατήσει, µετά που θα τα αφήσει το παιδί.
v) Τη µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώµα Α κατά την διάρκεια της κίνησής του.
vi) Tο συνολικό ποσό της θερµικής ενέργειας που εκλύεται στο περιβάλλον κατά την κίνηση των κιβωτίων.
vii) Το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της προσφερόµενης ενέργειας από το παιδί, που εκλύεται στο περιβάλλον ως θερµική, όσο αυτό σπρώχνει τα κιβώτια.
viii) Τη συνάρτηση του έργου της δύναµης που ασκεί το παιδί – θέσης κιβωτίων WF = f(x) και να την παραστήσετε γραφικά.
ix) Τη συνάρτηση Κ = ΚΑ+ΚΒ = f(x) από x =0 µέχρι x = 10m και τις συναρτήσεις ΚΑ= f(x) , KB =f(x)
όσο τα κιβώτια θα κινούνται µόνα τους , όπου ΚΑ , ΚΒ οι κινητικές ενέργειες των κιβωτίων Α και Β
αντίστοιχα.
Να παραστήσετε σε κοινό διάγραµµα όλες αυτές τις συναρτήσεις.
x) Σε ποια θέση αντιστοιχούν ίσες κινητικές ενέργειες των κιβωτίων και πόση θα είναι η κινητική ενέργεια καθενός όταν διέρχονται από τη θέση αυτή;
xi) Τι εκφράζουν οι κλίσεις των παραπάνω γραφικών παραστάσεων και
xii) Να αναφέρετε τις ενεργειακές µετατροπές που συµβαίνουν κατά τη κίνηση των κιβωτίων.

2.2.25.

Ποιο είναι το σύστηµα;

Στο διπλανό σχήµα το σώµα Α, µάζας Μ=2m, συγκρατείται σε ορισµένο ύψος,
δεµένο στο άκρο τεντωµένου νήµατος, σταθερού µήκους, το οποίο διέρχεται από
µια αβαρή τροχαλία, στο άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί ένα σώµα Β µάζας m.
Σε µια στιγµή αφήνουµε ελεύθερα τα σώµατα να κινηθούν.
i) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας µε τις τιµές της κινητικής και δυναµικής ενέργειας κάθε σώµατος, καθώς και της µηχανικής ενέργειας.
Θέση

ΚΑ

UΑ

ΚΒ

UB

Αρχική

0

150J

0

0

(1)

Ε

12J

(2)

75J

ii) Η µηχανική ενέργεια διατηρείται για το σύστηµα:
α) Σώµα Α-Γη,

β) Σώµα Α- σώµα Β

γ) Σώµα Α- σώµα Β – Γη.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Τριβές και αντιστάσεις από τον αέρα δεν υπάρχουν, ενώ g=10m/s2.
www.ylikonet.gr
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Άνοδος σώµατος µε µεταβλητή δύναµη

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί στο έδαφος. Το δένουµε µε ένα νήµα και αρχίζουµε να το µετακινούµε κατακόρυφα προς τα πάνω, ασκώντας πάνω του (µέσω του νήµατος) µια µεταβλητή δύναµη, το µέτρο της οποίας
θα µεταβάλλουµε όπως στο σχήµα, µε σκοπό να το ανεβάσουµε στην ταράτσα που βρισκόµαστε, σε ύψος
8m.

i) Θα µπορέσουµε να ανεβάσουµε το σώµα στο επιθυµητό ύψος;
ii) Για τη στιγµή που το σώµα φτάνει σε ύψος h=4m, θέση Α, να βρεθούν:
α) Η ενέργεια που έχουµε προσφέρει στο σώµα, µέσω του νήµατος.
β) Η δυναµική ενέργεια του σώµατος.
γ) Η κινητική του ενέργεια.
iii) Μόλις το σώµα φτάσει στη θέση Α, αφήνουµε το νήµα, εγκαταλείποντας την προσπάθεια.
α) Σε πόσο ύψος από το έδαφος θα φτάσει το σώµα;
β) Με ποια ταχύτητα το σώµα φτάνει στο έδαφος;
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα, η δυναµική ενέργεια του σώµατος είναι µηδενική στην αρχική
του θέση (στο έδαφος) και g=10m/s2.

2.2.27.

Τα έργα και οι ενέργειες σε ένα σύστηµα σωµάτων.

Πάνω σε ένα τραπέζι ύψους 1m ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας

A

Μ=3kg, το οποίο παρουσιάζει µε το τραπέζι συντελεστή τριβής

r
F

ολίσθησης µ=0,5. Το σώµα A είναι δεµένο στο ένα άκρο τεντωµένου νήµατος, το οποίο αφού περάσει από µια τροχαλία, αµελητέας µάζας, καταλήγει σε σώµα Β στο έδαφος, στο οποίο
προσδένεται το άλλο του άκρο. Κάποια στιγµή ασκούµε στο
σώµα Α µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη F, µέχρι να το µετακι-

B

νήσουµε κατά 40cm, προσφέροντας ενέργεια στο σώµα ίση µε
12J, οπότε παύουµε να ασκούµε την δύναµη, ενώ το σώµα έχει
αποκτήσει ταχύτητα υ1=1m/s.
i) Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες:
www.ylikonet.gr
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α) Η κινητική ενέργεια του σώµατος Α αυξάνεται κατά 12J.
β) Το µέτρο της δύναµης F είναι ίσο µε 30Ν.
γ) Η ενέργεια που προσφέρουµε στο σώµα Α, είναι ίση µε το έργο της δύναµης F.
δ) Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των δύο σωµάτων είναι ίση µε 12J.
ii) Να υπολογίσετε την ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική, εξαιτίας της τριβής που ασκείται στο σώµα
Α.
iii) Να βρείτε την ενέργεια που µεταφέρεται στο σώµα Β.
iv) Ποιο ποσοστό της ενέργειας που µεταφέρεται στο Β σώµα εµφανίζεται µε τη µορφή της κινητικής ενέργειας του σώµατος;
v) Να υπολογίσετε το µέγιστο ύψος από το έδαφος που θα φτάσει το σώµα Β. Στην θέση αυτή θα ισορροπήσει ή θα κινηθεί ξανά προς τα κάτω, επιστρέφοντας στο έδαφος;
∆ίνεται ότι το νήµα έχει σταθερό µήκος και αµελητέα µάζα, ενώ g=10m/s2.

2.2.28.

Η αύξηση της µηχανικής ενέργειας.

Ένα σώµα µάζας 2,5kg ισορροπεί στην θέση Α ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου, µε την επίδραση δύναµης F, µέτρου F=14Ν, παράλληλης στο επίπεδο, όπως στο σχήµα. Σε µια στιγµή αυξάνουµε το
µέτρο της ασκούµενης δύναµης στην τιµή F1=18Ν µέχρι να µετατο-

A

r
F

πιστεί το σώµα κατά x=5m, φτάνοντας στη θέση Γ, οπότε και καταργούµε την δύναµη. Αν g=10m/s2:
i) Να υπολογιστεί η ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώµα, µέσω του έργου της δύναµης F1.
ii) Να βρεθεί το έργο του βάρους από τη θέση Α µέχρι τη θέση Γ.
iii) Πόση είναι η ταχύτητα του σώµατος στην θέση Γ;
iv) Το σώµα, θα σταµατήσει στη θέση Γ ή θα ανέβει και άλλο κατά µήκος του επιπέδου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
v) Αν στην αρχική θέση Α θεωρήσουµε ότι η δυναµική ενέργεια του σώµατος είναι µηδενική, να βρείτε
τη µέγιστη δυναµική ενέργεια του σώµατος, καθώς και η αντίστοιχη κατακόρυφη απόσταση από την
αρχική θέση, που θα φτάσει το σώµα.

2.2.29.

Η κάθοδος και η άνοδος ενός σώµατος.

Σε ένα µη λείο κεκλιµένο επίπεδο κλίσεως θ (όπου ηµθ=0,6 και συνθ=0,8) συγκρατείται ακίνητο ένα σώµα
µάζας Μ=2kg µε την επίδραση µιας δύναµης µέτρου F=8Ν, παράλληλης προς το επίπεδο, όπως στο διπλανό
σχήµα, σε ύψος h=3m από το λείο οριζόντιο επίπεδο.

r
F

h

r

ϑ

υ

www.ylikonet.gr
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i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να αναλύστε το βάρος σε δύο συνιστώσες, µια
παράλληλη και µια κάθετη στο κεκλιµένο επίπεδο, υπολογίζοντας τα µέτρα τους.
ii) Να υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώµα.
iii) Σε µια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο το σώµα, το οποίο φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα
υ=6m/s, συνεχίζοντας στη συνέχεια να ανεβαίνει σε ένα δεύτερο λείο κεκλιµένο επίπεδο.
α) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του πρώτου επιπέδου και του σώµατος.
β) Να βρεθεί το µέγιστο ύψος y από το οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο θα φτάσει το σώµα στο δεύτερο
επίπεδο.
Το σώµα θεωρείται υλικό σηµείο αµελητέων διαστάσεων, οι κορυφές των κεκλιµένων επιπέδων έχουν εξοµαλυνθεί, ώστε η διέλευση του σώµατος από το ένα επίπεδο στο άλλο να γίνεται χωρίς κανένα πρόβληµα
και g=10m/s2.

2.2.30.

Μια εισαγωγή στο έργο και στην κινητική ενέργεια.

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο στη θέση Α. Κάποια
στιγµή δέχεται την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας δύναµης F=10Ν,
οπότε µετακινείται και µετά από λίγο περνά από µια θέση Β, όπου

r

r
F

υ

A

B

(ΑΒ)=x=6m, µε ταχύτητα υ=6m/s.
i) Να υπολογίστε το έργο της δύναµης και την κινητική ενέργεια του σώµατος στη θέση Β. Να σχολιάστε
τα δυο αποτελέσµατα.
ii) Να υπολογίστε το έργο της ασκούµενης τριβής. Τι µετράει το παραπάνω έργο;
iii) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου.
iv) Επαναλαµβάνουµε το πείραµα, αλλά τώρα το µέτρο της δύναµης είναι F1=17,5Ν. Με ποια ταχύτητα το
σώµα φτάνει στη θέση Β;
∆ίνεται g=10m/s2.

2.2.31.

Σταθερή και µεταβλητή δύναµη.

Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο εµφανίζει
συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4, µε την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας µέτρου F=12Ν. Σε µια στιγµή περνάει από µια θέση Α, έχοντας

r

r

υ1 r

υ2

F

A

B
x

ταχύτητα υ1=2m/s ενώ µετά από µετατόπιση x=8m η ταχύτητά του έχει γίνει υ2 στη θέση Β.
i) Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα στη
διάρκεια της µετακίνησης από το Α στο Β.
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα υ2.

F1 ( N )
20

iii)Επαναλαµβάνουµε το πείραµα, αλλά τώρα η δύναµη F αντικαθίσταται
από άλλη δύναµη F1, η οποία είναι µεταβλητή, το µέτρο της οποίας
δίνεται από την σχέση F1=-2x+20 (µονάδες στο S.Ι.) και στο διά-

4
0 ,0

8 x( m )

γραµµα δίνεται το µέτρο της σε συνάρτηση µε τη µετατόπιση x από τη θέση Α. Να υπολογιστεί η ταwww.ylikonet.gr
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χύτητα του σώµατος στη θέση Β.
iv) Ποια είναι η µέγιστη κινητική ενέργεια του σώµατος µεταξύ των θέσεων Α και Β;

2.2.32.

Έργα δυνάµεων και κινητικές ενέργειες.
r

Ένα σώµα µάζας 0,4kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση τριών σταθερών δυνάµεων, όπως στο σχήµα. Οι δυνάµεις έχουν
µέτρα F1=8Ν, F2=5Ν και F3=2Ν, ενώ η γωνία µεταξύ των δυνάµεων F2
και F3 είναι θ, όπου ηµθ=0,6 και συνθ=0,8. Σε µια στιγµή περνά από ο

υ1

r
F3

r

υ2

r
F1

ϑ

r A
F2

B
x

σηµείο Α µε ταχύτητα υ1=1m/s, ενώ µετά από λίγο περνά από το σηµείο
Β µε ταχύτητα υ2. Αν η απόσταση (ΑΒ)=x=0,8m και g=1m/s2, ζητούνται:
i) Η κινητική ενέργεια του σώµατος στη θέση Α.
ii) Τα έργα των τριών δυνάµεων κατά τη διάρκεια της µετατόπισης από το Α στο Β.
iii) Το µέτρο της δύναµης που δέχεται το σώµα από το επίπεδο, καθώς και το έργο της.
iv) Η ταχύτητα υ2 του σώµατος στη θέση Β.

2.2.33.

Κίνηση µε την επίδραση µεταβλητής δύναµης.

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο εµφανίζει
συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση

F (N)
10

µιας οριζόντιας µεταβλητής δύναµης, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται,
σε συνάρτηση µε την µετατόπιση x από την αρχική θέση ισορροπίας του,

6

όπως στο παρακάτω σχήµα.
i) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση την οποία θα αποκτήσει το σώµα.

0 ,0

4 x( m )

ii) Να υπολογιστεί το έργο της ασκούµενης δύναµης µέχρι το σώµα να
µετατοπιστεί κατά 4m.
iii) Ποια η ταχύτητα του σώµατος στη θέση x=4m;
iv) Να υπολογίσετε τα µέτρα των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα στη θέση x=4m.
v) Σε ποια θέση το σώµα έχει µηδενική επιτάχυνση; Μπορείτε να περιγράψετε την κίνηση του σώµατος
µέχρι να µετατοπιστεί κατά x=4m;
vi) Να υπολογιστεί η µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώµα.
∆ίνεται g=10m/s2.

2.2.34.

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

Γ

O

r
υ1

r
F

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

A

r
F

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,
www.ylikonet.gr
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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;

2.2.35.

Μια µεταβλητή δύναµη και η µηχανική ενέργεια.

Ένα σώµα µάζας 1kg ηρεµεί στο έδαφος, στο σηµείο Α. Σε µια στιγµή ασκείται πάνω του µια κατακόρυφη µεταβλητή δύναµη µε φορά προς τα πάνω, το

F
F0

µέτρο της οποίας µεταβάλλεται µε το ύψος y από το έδαφος, όπως στο διπλανό
διάγραµµα. Φτάνοντας το σώµα στη θέση Γ, σε ύψος 1,6m η δύναµη καταργείται και το σώµα συνεχίζοντας την κίνησή του φτάνει µέχρι και το σηµείο ∆

0 ,0

1,6 y(m)

σε ύψος 2,4m, πριν κινηθεί προς τα κάτω και επιστρέψει στην αρχική του θέση
Α. Ζητούνται:

i) Η µέγιστη δυναµική ενέργεια του σώµατος, θεωρώντας ότι η δυναµική ενέργεια είναι µηδενική στη θέση Α.
ii) Η µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώµα, στη διάρκεια της κίνησής του.
iii) Η ταχύτητα του σώµατος στη θέση Γ, µόλις µηδενίζεται η ασκούµενη δύναµη F.
iv) Η αρχική επιτάχυνση που απέκτησε το σώµα µόλις δέχτηκε τη δράση της δύναµης F.
∆ίνεται g=10m/s2.

2.2.36.

Το σώµα πέφτει σε ιδανικό ελατήριο.

Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα υ0 κατά µήκος του άξονα ενός
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m, όπως στο σχήµα. Θεωρούµε ότι στο άκρο Α του ελατηρίου x=0.
i) Το σώµα πέφτει στο ελατήριο, το οποίο αρχίζει να συσπειρώνεται, ενώ το
ίδιο επιβραδύνεται. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί επιβραδύνεται το σώ-

r

υ0

A

k

µα; Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώµατος τη στιγµή που το σώµα
περνά από τη θέση x1=0,1m.
ii) Κάποιος σας λέει ότι η κίνηση του σώµατος για όσο χρόνο κινείται προς τα δεξιά, είναι ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;
iii) Κάποια στιγµή, η ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται, στη θέση Β µε x2=0,2m. Να βρείτε το µέτρο της
δύναµης που δέχεται το σώµα από το ελατήριο, σε συνάρτηση µε τη θέση x και να κάνετε τη γραφική
της παράσταση. Πόση επιτάχυνση έχει το σώµα στη θέση Β;
iv) Να υπολογιστεί το έργο της δύναµης που ασκήθηκε στο σώµα από το ελατήριο, από το Α στο Β.
v) Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα υ0 του σώµατος.
vi) Να αποδείξετε ότι τελικά το σώµα θα κινηθεί προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέτρου υ0.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το νόµο του Hooke, όταν µια δύναµη F ασκείται σε ένα ελατήριο, του
www.ylikonet.gr
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προκαλεί παραµόρφωση (επιµήκυνση ή συσπείρωση) για την οποία ισχύει F=k·∆ℓ.

2.2.37.

Πώς µπορούµε να σταµατήσουµε γρηγορότερα το σώµα;
r

Ένα σώµα µάζας 1kg, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνάει
από το σηµείο Ο, στη θέση x=0, µε ταχύτητα υο=1m/s και σταµατά σε σηµείο
Α, στη θέση x1=0,5m.
i) Να σχεδιαστούν οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και στη συνέχεια να
υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου.

υo
A

O
r
F r

υo

O
r
F1

ii) Επαναλαµβάνουµε το πείραµα, αλλά προκειµένου να πετύχουµε ώστε το
σώµα να σταµατήσει στη θέση x2=0,4m, καθώς περνάει το σώµα από το Ο,

B

r

υo

O

Γ

του ασκούµε µε το χέρι µας, µια σταθερή κατακόρυφη δύναµη F, όπως στο
2ο σχήµα. Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης F.
iii) Σε µια 3η επανάληψη του πειράµατος, ασκούµε στο σώµα µεταβλητή κατακόρυφη δύναµη F1 το µέτρο
της οποίας µεταβάλλεται µε τη θέση x, σύµφωνα µε τη σχέση F1=150x. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή
της δύναµης, στη διάρκεια της επιβράδυνσης του σώµατος, µέχρι να σταµατήσει.
∆ίνεται g=10m/s2.

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