Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Γενικά θέµατα.

Μερικοί µύθοι για την ΤΡΙΒΗ.

Πρώτος µύθος:
Η τριβή αντιστέκεται στην κίνηση.
Η αλήθεια είναι ότι η τριβή αντιστέκεται στην δύναµη που τείνει να το κινήσει ή έχει αντίθετη φορά από την
ταχύτητα που έχει το σώµα, ως προς την επιφάνεια, µε την οποία αναπτύσσεται.
Ας το δούµε σε µερικές απλές περιπτώσεις, που εµφανίζονται στο παρακάτω σχήµα.

Στο (α) σχήµα, το σώµα Σ, που αρχική ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, δέχεται µια δύναµη προς τα δεξιά. Η
τριβή που ασκείται στο σώµα Σ έχει φορά προς τα αριστερά. Το σώµα Σ µπορεί να ηρεµεί (η τριβή είναι
στατική) ή και να επιταχύνεται (η τριβή είναι τριβή ολίσθησης).
Στο (β) σχήµα το σώµα Σ εκτοξεύεται οριζόντια µε κάποια ταχύτητα προς τα δεξιά, οπότε η τριβή έχει φορά
προς τα αριστερά.
Στο (γ) σχήµα, το σώµα Σ βρίσκεται πάνω σε µια σανίδα που ηρεµεί. Ασκούµε στη σανίδα µια οριζόντια
δύναµη F. Η τριβή που ασκείται στο σώµα Σ έχει φορά προς τα δεξιά. Η τριβή είναι η δύναµη που επιταχύνει το σώµα Σ και άρα η τριβή έχει την ίδια φορά µε την ταχύτητα που αποκτά.
Στα σχήµατα (γ1) και (γ2) έχουν σχεδιαστεί σχήµατα µεµονωµένου σώµατος για την σανίδα και το σώµα Σ.
Αφού η σανίδα δέχεται δύναµη προς τα δεξιά F, τείνει να κινηθεί ως προς το σώµα Σ, άρα δέχεται δύναµη
τριβής, από το σώµα Σ, µε φορά προς τ’ αριστερά. Η αντίδραση αυτής της τριβής ασκείται στο σώµα Σ, µε
φορά προς τα δεξιά.

Εφαρµογή 1η:
Αναφερόµενοι στο διπλανό σχήµα, ασκούµε κατάλληλη δύναµη F στην σανίδα, µε αποτέλεσµα να κινείται µε σταθερή επιτάχυνση πάνω σε λείο οριζόντιο
επίπεδο. Αν µεταξύ του σώµατος Σ και της σανίδας µs=µ=0,2, ενώ το σώµα Σ
έχει µάζα m=2kg, να βρεθεί το µέτρο της δύναµης τριβής που ασκείται στο
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σώµα Σ, καθώς και η επιτάχυνσή του, όταν η σανίδα αποκτά επιτάχυνση:
i) α1 =1m/s2

ii) α2 = 5m/s2.

∆ίνεται g=10m/s2.
Λύση:
i) Το βασικό πρόβληµα είναι αν το σώµα Σ κινείται µαζί µε τη σανίδα, ή γλιστράει πάνω της. Υποθέτουµε
ότι το σώµα Σ κινείται µαζί µε τη σανίδα, άρα έχει και αυτό επιτάχυνση α=1m/s2.
Αλλά από το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα:
ΣF=m·α ή Τ=m·α άρα Τ=2kg·1m/s2=2Ν.
Βρίσκουµε τη µέγιστη δυνατή τιµή για το µέτρο της τριβής:
Τορ=Τολ= µΝ=µmg =0,2·2·10Ν=4Ν.
Εδώ λοιπόν η ασκούµενη τριβή είναι στατική µε µέτρο 2Ν, αφού αυτή µπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούµενη επιτάχυνση στο σώµα Σ.
ii) Εργαζόµενοι µε τον ίδιο τρόπο στην δεύτερη περίπτωση, βρίσκουµε ότι η απαιτούµενη δύναµη για να
µπορεί το σώµα Σ να κινείται µαζί µε την σανίδα είναι:
ΣF=m·α ή Τ= m·α= 2kg·5m/s2=10Ν.
Όµως, όπως βρήκαµε προηγούµενα, η µέγιστη τιµή της τριβής είναι Τορ=4Ν και κατά συνέπεια το σώµα
Σ δεν κινείται µαζί µε τη σανίδα. Έτσι η τριβή είναι τριβή ολίσθησης, οπότε έχουµε:
Τολ=m·α ή α=4Ν/2kg =2m/s2.
∆ηλαδή τώρα το σώµα Σ γλιστράει πάνω στη σανίδα έχοντας επιτάχυνση 2m/s2, µε φορά προς τα δεξιά ,
ενώ δέχεται τριβή ολίσθησης µέτρου 4Ν, µε φορά επίσης προς τα δεξιά.

Εφαρµογή 2η:
Ένα σώµα Σ µάζας m=2kg βρίσκεται πάνω σε µια οριζόντια σανίδα και εκτελεί οριζόντια απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α=0,3m και περιόδου Τ=1s. Σε µια στιγµή
απέχει x=0,2m από τη θέση ισορροπίας Ο και κατευθύνεται προς αυτήν µε ταχύτητα
υ 1.
i) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώµα Σ και να βρείτε το µέτρο της.
ii) Ποια η ελάχιστη τιµή του συντελεστή οριακής στατικής τριβής µεταξύ του σώµατος και της σανίδας για
να µπορεί να εκτελεί την ταλάντωση, χωρίς να ολισθαίνει πάνω στη σανίδα; g=10m/s2.
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∆εύτερος µύθος:
Το έργο της τριβής µετράει την ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµότητα.
Πρώτα – πρώτα το έργο µιας δύναµης, άρα και της τριβής µετράει την ενέργεια που µεταφέρεται σε ένα
σώµα ή αφαιρείται από αυτό. Αν το έργο είναι µιας δύναµης είναι θετικό, τότε το σώµα παίρνει ενέργεια,
ενώ αν είναι αρνητικό χάνει ενέργεια.

Εφαρµογή 3η:
Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2. Σε µια στιγµή ασκείται πάνω του µια οριζόντια σταθερή δύναµη µέτρου F=10Ν. Για µετατόπιση
κατά x=6m, ζητούνται:
→

Ν →
F

Σ

→

T

x

→

w

i) Το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής. Τι εκφράζουν τα έργα αυτά;
ii) Η ταχύτητα που αποκτά το σώµα.
g=10m/s2.
Λύση:
i) Στον κατακόρυφο άξονα το σώµα ισορροπεί, άρα ΣF=0 ή Ν=w ή Ν=mg και κατά συνέπεια Τ=µΝ=µmg =4Ν.
Για τα έργα έχουµε:
WF=F·x·συν0° = 10Ν·6m·1=60J.
Το έργο αυτό εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται στο σώµα από αυτόν που ασκεί τη δύναµη F.
WΤ= Τ·x·συν180° = 4Ν·6m·(-1) = - 24J.
Το έργο είναι αρνητικό, άρα η τριβή αφαιρεί ενέργεια από το σώµα.
Και πού πηγαίνει η ενέργεια που αφαιρείται από το σώµα, µέσω της τριβής;
Επειδή τρίβονται οι δύο επιφάνειες επαφής, σώµατος και επιπέδου, αυξάνεται η κινητική ενέργεια των
µορίων των δύο σωµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται η θερµοκρασία των δύο σωµάτων, ή αλλιώς αυξάνεται η εσωτερική τους ενέργεια, χωρίς να σηµαίνει όµως ότι η αύξηση αυτή έγινε µε µεταφορά θερµότητας.
Παρόλα αυτά για ευκολία λέµε ότι η ενέργεια που αφαιρείται από το σώµα µετατρέπεται σε θερµότητα,
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δηλαδή Q= |WΤ| = 24J.
ii) Εφαρµόζοντας για την παραπάνω µετακίνηση το θεώρηµα Έργου – Ενέργειας ( ή αλλιώς το Θεώρηµα
Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας, Θ.Μ.Κ.Ε.) παίρνουµε:
Κτελ – Καρχ = Ww+ WΝ + WF+WΤ οπότε
½ mυ2 – 0 = 0 + 0 + 60J – 24J, από όπου υ= 6m/s.

Η παραπάνω εφαρµογή φαίνεται να ενισχύει τις γνωστές απόψεις. Αλλά ας δούµε τώρα µια άλλη εφαρµογή:

Εφαρµογή 4η:
Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί µια σανίδα µάζας m1= 3kg, ενώ πάνω της βρίσκεται ένα σώµα Σ,
µάζας m2= 1kg, το οποίο παρουσιάζει µε τη σανίδα συντελεστές τριβής µs= µ=0,2. Σε µια στιγµή ασκούµε
στην σανίδα οριζόντια δύναµη µέτρου F=4Ν για χρονικό διάστηµα t=4s. Να βρεθούν τα έργα όλων των δυνάµεων που ασκούνται στα δύο σώµατα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. Τι εκφράζουν τα έργα αυτά;
g=10m/s2.
Λύση:
Στο παρακάτω σχήµα έχουν σχεδιαστεί, αριστερά οι δυνάµεις που ασκούνται στη σανίδα και δεξιά οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ. Ας προσέξουµε ότι οι δυνάµεις Ν1-Ν2 και Τ-Τ΄ αποτελούν ζεύγη δράσης
αντίδρασης.

Αναφερόµενοι στο σώµα Σ έχουµε:
ΣFy=0 ή Ν2=w2 = m2g (1),
ενώ για τη σανίδα:
ΣFy=0 ή Ν=Ν1+w = Ν2+w και λόγω της (1) Ν= m1g+m2g.
Υποθέτοντας ότι τα δύο σώµατα κινούνται µαζί, οπότε η τριβή πρέπει να είναι στατική τριβή, θα έχουµε:
F-Τ= m1·α (2) και Τ΄ = m2·α (3)
και επειδή Τ = Τ΄ (δράση – αντίδραση) µε πρόσθεση των (2) και (3) κατά µέλη, παίρνουµε:
F= (m1+m2)· α οπότε α=4Ν/4kg = 1m/s2.
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Είναι σωστή η υπόθεσή µας ότι τα δύο σώµατα κινούνται µαζί; Από τη σχέση (3) παίρνουµε
Τ΄=m2·α=1kg·1m/s2 = 1Ν. Η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει η τριβή είναι Τmαx=Τορ= µs·Ν2 =µs·m2·g=
0,2·1kg·10m/s2 =2Ν. Παρατηρούµε δηλαδή ότι η απαιτούµενη δύναµη για να κινηθούν τα δύο σώµατα µαζί,
είναι µικρότερη από την οριακή τριβή. Άρα πράγµατι δεν θα υπάρχει ολίσθηση µεταξύ των δύο σωµάτων.
Η κίνηση των δύο σωµάτων θα είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη οπότε παίρνουµε:
υ= α·t = 1m/s2·4s= 4m/s
ενώ µετατοπίζεται κατά
x= ½ αt2 = ½ 1m/s2·16s2 =8m.
Ας δούµε τώρα τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στη σανίδα.
WF=F·x·συν0°= 4·8 J=32J, Ww=0, WΝ=0, WΝ1=0, ενώ
WΤ=Τ·x·συν180° = - Τ·x = - 1Ν·8m = - 8J.
Στην σανίδα δηλαδή προσφέρεται µέσω της δύναµης F ενέργεια 32J, ενώ αφαιρείται µέσω της τριβής ενέργεια 8J. Άρα στη σανίδα παραµένουν 32J-8J=24J, µε τη µορφή της κινητικής ενέργειας.

Πράγµατι:

Κ= ½ m1υ2 = ½ 3kg·16m2/s2 =24J.
Και τι απέγινε η ενέργεια που αφαιρέθηκε µέσω του έργου της τριβής; Προφανώς δεν µετετράπη σε θερµότητα, αφού δεν τρίβονται τα δύο σώµατα µεταξύ τους, δηλαδή η ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ δεν έχει καµιά σχέση µε
µετατροπή ενέργειας από Μηχανική σε Θερµική.
Ας πάµε στο σώµα Σ τώρα:
Ww2=WΝ2=0, δυνάµεις κάθετες στη µετατόπιση, ενώ WΤ΄= Τ΄· x = 1Ν·8m= 8J, βλέπουµε δηλαδή ότι όση
ενέργεια αφαιρείται από τη σανίδα, µέσω της τριβής, µεταφέρεται στο σώµα Σ, όπου και αποθηκεύεται µε τη
µορφή της Κινητικής ενέργειας. Πράγµατι:
ΚΣ=1/2 m2·υ2 = ½ 1kg·16m2/s2 =8J.
Ας επισηµάνουµε λοιπόν δύο πράγµατα.
1) Το έργο της τριβής που ασκείται στο σώµα Σ είναι θετικό.
2) Το έργο της στατικής τριβής εκφράζει µεταφορά ενέργειας από το ένα σώµα στο άλλο.

Εφαρµογή 5η:
Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί µια σανίδα µάζας m1= 3kg, ενώ πάνω της βρίσκεται ένα σώµα Σ,
µάζας m2= 1kg, το οποίο παρουσιάζει µε τη σανίδα συντελεστές τριβής µs= µ=0,2. Σε µια στιγµή ασκούµε
στην σανίδα οριζόντια δύναµη µέτρου F=11Ν για χρονικό διάστηµα t=4s. Να βρεθούν τα έργα όλων των
δυνάµεων που ασκούνται στα δύο σώµατα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. Τι εκφράζουν τα έργα αυτά;
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g=10m/s2.
Λύση:
Ας προσέξουµε ότι η εφαρµογή αυτή είναι ίδια ακριβώς µε την εφαρµογή 4, µε µόνη διαφορά ότι είναι µεγαλύτερη F=11Ν από την προηγούµενη φορά.
∆ουλεύοντας όπως προηγουµένως, θα βρούµε ότι για να µπορούν να κινούνται µαζί τα δύο σώµατα, θα έπρεπε η τριβή να πάρει την τιµή Τ=2,75Ν, ενώ έχουµε δει ότι η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει η τριβή
είναι 2Ν. Κατά συνέπεια τα δύο σώµατα δεν θα κινηθούν µαζί ή µε άλλα λόγια το σώµα Σ θα γλιστρήσει
πάνω στη σανίδα και η ασκούµενη τριβή θα είναι τριβή ολίσθησης, µε τιµή Τ=µ·Ν2= 2Ν.
Από το θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής έχουµε:
Για τη σανίδα:
ΣF=m1·α1 ή F-Τ=m1·α1 , άρα α1 =(11-2)/3m/s2 =3m/s2.
Για το σώµα Σ:
ΣF=m2·α2 ή Τ΄=m2·α2 , άρα α2 =2/1 m/s2 = 2m/s2.
Τα δύο σώµατα εκτελούν ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση, οπότε
υ1= α1·t = 3·4m/s =12m/s
ενώ η µετατόπιση
x1= ½ α1·t2= ½ 3·16m =24m.
Ενώ για το σώµα Σ:
υ2=α2·t=2·4m/s=8m/s και x2= ½ α2·t2= ½ 2·16m=16m.
Αναφερόµενοι στα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στη σανίδα:
WF=F·x1 =11·24J= 264J, η ενέργεια που µεταφέρθηκε στην σανίδα.
WΤ=Τ·x1 · συν180° = - 2·24 J = -48 J, η ενέργεια αυτή αφαιρείται από τη σανίδα.
Συνεπώς στη σανίδα έχουν παραµείνει ενέργεια: 264J-48J= 216 J. Πραγµατικά:
Κ= ½ m1·υ2= ½ 3·122 J=216 J.
Για το σώµα Σ: WΤ΄= Τ΄·x2 = 2Ν· 16m= 32 J, την ενέργεια αυτή έχει το σώµα Σ µε τη µορφή της κινητικής
ενέργειας.
Κ= ½ m2υ2 = ½ 1·82 J = 32 J.

ΣΧΟΛΙΟ: Βλέπουµε ότι µέσω της τριβής αφαιρέθηκαν 48J από τη σανίδα, ενώ µεταφέρθηκαν µόνο 32J στο
σώµα Σ. Τα υπόλοιπα 16J τι απέγιναν; Τα υπόλοιπα µετατρέπονται σε θερµική ενέργεια επειδή
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το ένα σώµα γλίστρησε πάνω στο άλλο. Πόσο γλίστρησε; Κατά ∆x=x1-x2= 24m-16m= 8m.
Παίρνοντας το γινόµενο Τ·∆x= 2Ν·8m =16J βρίσκουµε πράγµατι την ενέργεια που µετατρέπεται
σε Θερµική.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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