Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

Ο τοίχος βέβαια, δεν υποχωρεί!
Ένα παιδί, σπρώχνει έναν τοίχο, ασκώντας του οριζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα.
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i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο παιδί.
ii) Η µέγιστη τιµή της δύναµης F, που µπορεί να ασκήσει το παιδί στον τοίχο, χωρίς
το ίδιο να γλιστρήσει, εξαρτάται από το βάρος του παιδιού ή από το πόσο «δυνατό» είναι;
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την απάντησή σας.

Απάντηση:
i) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο παιδί, όπου
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N η κάθετη αντίδραση του επιπέδου (η δύναµη στήριξης) και Ts η στατική τριr
βή που δέχεται από το οριζόντιο επίπεδο. Προφανώς δέχεται το βάρος B (από τη
r
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Γη) και την αντίδραση F ′ (από τον τοίχο) της δύναµης F που ασκεί στον τοίχο.
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(Στην πραγµατικότητα, δέχεται δύο κάθετες αντιδράσεις Ν1 και Ν2 και δυο δυνάr
F′

µεις στατικής τριβής Τ1 και Τ2 αφού στηρίζεται µε τα δυο πόδια του στο έδαφος,
όπως στο 2ο σχήµα).
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ii) Το παιδί ισορροπεί, (αφού δεν θέλουµε να γλιστρήσει), οπότε η συνισταµένη
στην οριζόντια διεύθυνση θα είναι µηδενική. Αλλά αφού η δύναµη από τον τοίχο
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είναι οριζόντια ως αντίδραση της δύναµης F, µε φορά προς τα αριστερά, θα δεχθεί και δύναµη τριβής µε
φορά προς τα δεξιά, η οποία πρέπει να είναι στατική. ∆ηλαδή θα πρέπει για τα µέτρα τους να ισχύει:

F=Τs.
Αλλά τότε αν αυξάνουµε τη δύναµη F, θα αυξάνεται και η ασκούµενη στατική τριβή. Αλλά η µέγιστη
τιµή της στατικής τριβής, η οριακή τριβή, έχει µέτρο Τορ=µ·Ν=µ·mg, όπου m η µάζα του παιδιού. Αλλά
τότε και η µέγιστη δύναµη που µπορεί να ασκήσει το παιδί στον τοίχο, χωρίς να γλιστρήσει το ίδιο, έχει
µέτρο Fmαx=µ·mg=µ·Β.
Βλέπουµε ότι η µέγιστη τιµή της δύναµης που µπορεί να ασκήσει το παιδί σπρώχνοντας τον τοίχο εξαρτάται από το βάρος του και το συντελεστή τριβής µεταξύ των παπουτσιών του και του δαπέδου και δεν
εξαρτάται από το πόσο «δυνατό» είναι.

Σχόλιο:
Αρκεί βέβαια να µην είναι και εντελώς «αδύνατο» και να µπορεί να ασκήσει την παραπάνω δύναµη!!! Αλλά
αν θεωρήσουµε ότι m=50kg και µ=0,2, τότε η µέγιστη δύναµη µε την οποία µπορεί να σπρώξει τον τοίχο
είναι Fmαx=100Ν (10Κp) και αυτή θα πρέπει να ασκηθεί, είτε πρόκειται για ένα αδύνατο παιδί, είτε για έναν
αρσιβαρίστα!
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