Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Κρούση και τριβές.
Το σώµα Α µάζας m1=2kg, εκτοξεύεται µε αρχική ταχύτητα υ0=6m/s από απόσταση x1=5m προς ακίνητο
σώµα Β µάζας m2=2kg. Το σώµα Β ηρεµεί στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και φυσικού µήκους l0=1m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε σώµα Γ. Η ταχύτητα του σώµατος Α έχει την διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Το σώµα Β δεν εµφανίζει τριβές µε το επίπεδο, ενώ για τα δύο άλλα σώµατα έχουµε µ=µs=0,2.

i) Με ποια ταχύτητα το σώµα Α φτάνει στο σώµα Β;
ii) Αν η κρούση των δύο σωµάτων είναι µετωπική και ελαστική, να βρεθεί η ελάχιστη µάζα που πρέπει να
έχει το σώµα Γ, ώστε να µην µετακινηθεί.
iii) Ποιες θα είναι τελικά οι αποστάσεις µεταξύ των σωµάτων, όταν ακινητοποιηθούν;
Απάντηση:

i) Εφαρµόζουµε το ΘΜΚΕ για την κίνηση του σώµατος Α, µέχρι να φτάσει στο σώµα Β.
Κτελ-Καρχ= Ww+WΝ+ WΤ ή
½ mυ2 – ½ mυ02 = -µmg·x1
υ2 – 36= - 0,2·10·5 → υ1=4m/s
ii) Αφού η κρούση είναι µετωπική και ελαστική και τα σώµατα έχουν ίσες µάζες, ανταλλάσσουν ταχύτητες. ∆ηλαδή µετά την κρούση το σώµα Α ακινητοποιείται, ενώ το σώµα Β αποκτά ταχύτητα υ2=4m/s.
Εφαρµόζουµε την Α∆ΜΕ για το σύστηµα των σωµάτων Β-Γ- ελατήριο, αµέσως µετά την κρούση µέχρι
τη θέση που το σώµα Β σταµατά στιγµιαία.
½ m2υ22 = ½ kx2 → x2= m2υ22/k =2·16/200m2= 0,16 m2 → x=0,4.
Το ελατήριο ασκεί δύναµη Fελ=Κ·x =200·0,4Ν=80Ν και στα δυο σώµατα Β και Γ.
Για να µην κινηθεί το σώµα Γ, θα πρέπει η δύναµη αυτή να εξουδετερωθεί από την δύναµη της τριβής.
∆ηλαδή Τ= 80Ν. Η τριβή αυτή πρέπει να είναι στατική, δηλαδή
Τ ≤ µsm3g ή 80 ≤ 0,2 m3·10 ή m3 ≥ 40kg.
Η ελάχιστη µάζα λοιπόν του Γ για την οποία δεν θα κινηθεί είναι 40kg.
iii) Το σώµα Β, επιστρέφει και συγκρούεται µε το σώµα Α έχοντας ταχύτητα υ3= 4m/s( γιατί; Ε! µην τα θέλετε όλα µασηµένα…..)
Ανταλλάσσει ξανά µε το Α ταχύτητες και ακινητοποιείται.
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Παίρνουµε το ΘΜΚΕ για το σώµα Α, (το οποίο ξεκινά µε ταχύτητα υ4=4m/s µε φορά προς τα αριστερά,) αµέσως µετά την κρούση, µέχρι τη θέση που σταµατά.
Κτελ- Καρχ= Ww+WΝ+ WΤ →
0- ½ m1υ42 = 0 + 0- µm1·gx2 →
x2= υ42/2µg = 16/2·0,2·10m= 4m
Άρα το Α απέχει 4m από το Β (το οποίο παρέµεινε ακίνητο) και το Β 1m από το Γ.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

