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Ενέργειες και έργα τριβής. 

 Μια σανίδα µάζας Μ=4kg και µήκους ℓ=2m ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 

Σε µια στιγµή εκτοξεύουµε πάνω της, από το ένα της άκρο, ένα σώµα Σ µάζας 

m=1kg µε αρχική ταχύτητα υ0=5m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ 

του σώµατος Σ και της σανίδας είναι µ=0,8 και g=10m/s2. 

i)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα της σανίδας τη στιγµή που θα πάψει να ολισθαίνει πάνω της το σώµα Σ. 

ii) Σε πόσο χρονικό διάστηµα t1 θα συµβεί το παραπάνω; 

iii) Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται σε κάθε σώµα στο χρονικό διάστηµα t1. 

iv) Να βρεθεί η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του συστήµατος, καθώς και η αύξηση της εσωτερικής 

ενέργειας της σανίδας. 

Απάντηση: 

 Στο διπλανό  σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ 

και στη σανίδα, όπου η τριβή Τ που ασκείται στο σώµα Σ, καθώς και η αντί-

δρασή της Τ΄,  που ασκείται στη σανίδα, στην πραγµατικότητα ασκούνται στα 

σηµεία επαφής των δύο σωµάτων, όµως στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί στο κέ-

ντρο µάζας κάθε σώµατος. 

i) Το σύστηµα των σωµάτων Σ-σανίδα είναι µονωµένο, αφού οι συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων 

(w-Ν, w1-Ν1) είναι µηδενική. Οι δυνάµεις τριβής είναι εσωτερικές για το σύστηµα. Συνεπώς η ορµή 

του συστήµατος παραµένει σταθερή: 
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Όπου V η κοινή ταχύτητα των σωµάτων τη στιγµή t1 που σταµατά η ολίσθηση του σώµατος Σ, πάνω 

στη σανίδα. 

ii)  Από το 2ο νόµο του Νεύτωνα για το σώµα Σ παίρνουµε: 

ΣF=m·α1 → -Τ=m·α1 → -µmg=m·α1 → α1=-8m/s2 

Ενώ αντίστοιχα για τη σανίδα: 

ΣF= µmg=Μ·α2 →
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Για την κίνηση του σώµατος Σ έχουµε V=υ0+α1·t1 → 
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iii)  Με την θεώρηση ότι η τριβή ασκείται στο κέντρο µάζας κάθε σώµατος, έχουµε ότι: 
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WΤ=Τ·∆x·συνα 

Αλλά το σώµα Σ έχει µετατοπισθεί κατά ∆x1=υ0t1+ ½ α1·t1
2=5·0,5m+ ½ (-8)·0,52m=1,5m, συνεπώς το 

έργο της τριβής που ασκείται στο σώµα Σ είναι: 

WΤ=Τ·∆x1 ·συνα=µmg·∆x1·(-1)=-0,8·1·10·1,5J=-12J 

Αντίστοιχα η σανίδα έχει µετατοπισθεί κατά κατά ∆x2 = ½ α2·t1
2= ½ ·2·0,52m=+0,25m, οπότε το έργο 

της τριβής που δέχεται (Τ΄) είναι: 

WΤ΄=Τ΄·∆x2 ·συνα=µmg·∆x2=0,8·1·10·0,25J= + 2J. 

Τα παραπάνω έργα των δυνάµεων τριβής που ασκήθηκαν στα δυο σώµατα, είναι αυτά τα οποία υπει-

σέρχονται στο Θ.Μ.Κ.Ε. για κάθε σώµα.  

Πράγµατι: 

Για το σώµα Σ: 

Κτελ-Καρχ=Ww1+WΝ1+WΤ →  

WΤ= ½ mV2 -½ mυ0
2- = ½ 1·12J - ½ 1·52J = -12J 

Για τη σανίδα: 

Κτελ-Καρχ=Ww+WΝ+WΤ΄ →  

WΤ΄= ½ ΜV2-0= ½·4·12J= +2J. 

iv)  Η ενέργεια που αφαιρέθηκε από το σώµα Σ είναι 12J. Από αυτά τα 2J µεταφέρθηκαν στη σανίδα ως 

κινητική ενέργεια. Τα υπόλοιπα 10J, υποβαθµίστηκαν, αυξάνοντας την εσωτερική ενέργεια και των 

δύο σωµάτων. ∆εν µπορούµε όµως να ξέρουµε ποιο µέρος από αυτά τα 10J, απορροφήθηκαν από τη 

σανίδα και πόσα από το σώµα Σ. 

Ας το δούµε µε βάση την Α.∆.Ε. όπως περιγράφτηκε στην προηγούµενη ανάρτηση: Ενέργεια και Έρ-

γα. Για το µονωµένο σύστηµα σώµα Σ-σανίδα: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q + TMT + TMW + TER + TET → 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = 0 

∆Κ + ∆Εεσωτ = 0 → 

 ∆Εεσωτ = -∆Κ = - ( ½ (Μ+m)V2- ½ mυ0
2) → 

∆Εεσωτ= - ½ ·5·12 J + ½ ·1·52J = 10J. 

Η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του συστήµατος είναι ίση µε 

την απώλεια της κινητικής του ενέργειας. 

Αν προσπαθήσουµε να εφαρµόσουµε το ίδιο, λαµβάνοντας ως σύστηµα ΜΟΝΟ την σανίδα, θα πάρου-

µε: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q + TMT + TMW + TER + TET 

∆Κ +  ∆Εεσωτ = WΤ΄   
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Προσοχή όµως το έργο αυτό της τριβής ∆ΕΝ είναι αυτό που υπολογίσαµε παραπάνω, αφού αν το αντι-

καταστήσουµε στην παραπάνω εξίσωση θα βρούµε ότι ∆Εεσωτ=0, πράγµα που προφανώς δεν είναι αλή-

θεια, αφού ζεσταίνεται και  η σανίδα!!! 

 

Μια προσπάθεια ερµηνείας: 

            

Το αριστερό σχήµα, είναι από το σχολικό βιβλίο. Στο δεξιό σχήµα, εστιάζουµε στις δυνάµεις που ασκούνται 

σε δυο σηµειακές µάζες, µια στο πάνω και µια στο κάτω σώµα. Μεταξύ των δοµικών λίθων των σηµειακών 

µαζών, που έχουν σχεδιασθεί στο σχήµα, ασκούνται δυνάµεις ηλεκτροµαγνητικής φύσεως. Στο σχήµα έχουν 

σχεδιαστεί οι οριζόντιες συνιστώσες των παραπάνω δυνάµεων. Για όσο χρόνο οι δυο σηµειακές µάζες βρί-

σκονται σε επαφή οι δυνάµεις αυτές παράγουν έργο dW1 =-τ·dx1 και dW2 =+τ·dx2. Αν µείνουµε στο κάτω 

σώµα το άθροισµα όλων αυτών των στοιχειωδών έργων dW2 θα µας δώσει το έργο της τριβής Τ΄ που ασκεί-

ται στη σανίδα και το οποίο υπεισέρχεται στο Θ.Μ.Κ.Ε. όταν µελετάµε την κίνησή της. 

Εκτός όµως από αυτά τα έργα, έχουµε και ένα δεύτερο φαινόµενο που εκτυλίσσεται ταυτόχρονα. Στα ση-

µεία επαφής έχουµε αυξηµένη πίεση µε αποτέλεσµα να έχουµε παραµόρφωση και των δύο επιφανειών, συ-

νεπώς και ενέργεια παραµόρφωσης. Μόλις µετακινηθεί το σώµα Σ, οι δυο σηµειακές µάζες, δεν συµπιέζο-

νται πλέον και η ενέργεια αυτή µετατρέπεται σε άτακτη κινητική ενέργεια των µορίων, συνεπώς εµφανίζεται 

ως αύξηση της εσωτερική ενέργειας των δυο σωµάτων. Την ενέργεια αυτή, δεν µπορούµε να την υπολογί-

σουµε µέσω του έργου κάποιας δύναµης. 

Θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, (το έχω κάνει σε πρόσφατο σχόλιο), ότι ο µηχανισµός αυτός µεταφο-

ράς ενέργειας από το πάνω σώµα Σ, στην σανίδα, είναι ο ίδιος µε τον µηχανισµό µεταφοράς θερµότητας µε-

ταξύ δύο σωµάτων, µόνο που εδώ, η µεταφορά αυτή δεν οφείλεται σε διαφορά θερµοκρασίας.  

Πώς µπορεί ενέργεια που αρχικά βρίσκεται µε τη µορφή δυναµικής ενέργειας να µετατραπεί σε θερµική (ά-

τακτη κινητική των δοµικών λίθων) των σωµάτων; 

Ας δούµε ένα µοντέλο. 

Μέσα σε αερόκενο δοχείο, ηρεµεί ένα σώµα στο πάνω άκρο ενός ελατηρίου, όπως στο 

σχήµα. Ασκώντας µια κατακόρυφη δύναµη  στο σώµα, το εκτρέπουµε κατά Α, προσφέ-

ροντάς του ενέργεια ½ kΑ2 και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. Τι λέτε, η ταλάντωση 

αυτή θα συνεχίζεται επ’ άπειρον ή µετά από αρκετό χρόνο το σώµα θα σταµατήσει, στην 
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αρχική θέση ισορροπίας του; 

Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε ότι θα συµβεί το δεύτερο. Αλλά τότε τι απέγινε η αρχική ενέργεια ταλάντω-

σης; Μετετράπη σε άτακτη κινητική (θερµική ενέργεια) των ιόντων και των ελευθέρων ηλεκτρονίων  του 

ελατηρίου. 

Νοµίζω, ότι το ίδιο συµβαίνει και µε την αύξηση της δυναµικής ενέργειας, που προκαλείται κατά την συµπί-

εση των δύο επιφανειών. Μόλις σταµατήσει η συµπίεση των επιφανειών, αρχίζουν ταλαντώσεις (προφανώς 

σε τυχαίες διευθύνσεις, εξαιτίας και των τυχαίων αρχικών ταχυτήτων), µέχρι που τελικά όλη αυτή η ενέρ-

γεια εµφανίζεται ως αύξηση της εσωτερικής ενέργειας των σωµάτων.  

Αλλά επίσης, η εξάσκηση και των δύο παραπάνω οριζοντίων δυνάµεων, που έχουν σχεδιαστεί στο σχήµα, 

έχει σαν αποτέλεσµα και την οριζόντια παραµόρφωση  των σηµειακών µαζών κα τη στιγµή που «θα σπάσει 

ο δεσµός», κάποια ενέργεια αλληλεπίδρασης (δυναµική) θα µετατραπεί επίσης σε άτακτη κινητική ενέργεια 

των δοµικών λίθων. 

Σχόλιο. 

Με βάση τα παραπάνω, νοµίζω ότι πρέπει να αποφύγουµε να διατυπώσουµε τη θέση ότι ∆Εεσωτ=-WΤ, αφού 

αυτό µάλλον συσκοτίζει τα πράγµατα.  

Αν πάρουµε την Α.∆.Ε. µε βάση την εξίσωση: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q 

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το έργο W της παραπάνω σχέσης, δίνει το έργο των εξωτερικών δυνάµεων 

και όχι της τριβής, που για ένα σύστηµα, όπως το παραπάνω, είναι µια εσωτερική δύναµη. Με όλα τα προ-

βλήµατα υπολογισµού του έργου της, όπως νοµίζω ότι αναδείχτηκαν και στην προηγούµενη ανάρτηση : Ε-

νέργεια και Έργα. Θα ήταν, κατά την προσωπική µου άποψη, καλύτερα σε ένα µονωµένο σύστηµα, να µεί-

νουµε στην διατήρηση της ενέργειας: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = 0 → 

∆Εεσωτ = -(∆Κ+∆U) 

Εξίσωση που µιλάει για την ενέργεια ενός µονωµένου συστήµατος και στην οποία δεν υπεισέρχονται έργα. 

Μια εξίσωση η οποία σε «απλά Ελληνικά» (επειδή µπορεί να τροµάζει κάποιους φίλους η παραπάνω σχέ-

ση), λέει ότι, η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας (η οποία οφείλεται σε αύξηση της κινητικής ενέργειας των 

µορίων που οφείλεται στην άτακτη (θερµική) κίνησή τους), είναι ίση µε την µείωση της µηχανικής ενέργειας 

του συστήµατος. 

Σε τελευταία ανάλυση, νοµίζω ότι πρέπει να τονίσουµε, ότι το έργο είναι κάτι περισσότερο από το γινόµενο 

F·x, είναι ένας τρόπος µεταφοράς ενέργειας από το ένα σώµα στο άλλο.  

Αλλά εκτός από µεταφορά ενέργειας µπορούµε να έχουµε και µετατροπές ενέργειας και αυτές δεν είναι α-

παραίτητο να τις µετρήσουµε µέσω έργου… 

dmargaris@sch.gr 


