Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Κρούση σώµατος στο άκρο ελατηρίου.
Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Σ µάζας 4kg δεµένο στο άκρο οριζόντιου
ελατηρίου σταθεράς 175Ν/m και φυσικού µήκους ℓο=0,3m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε σταθερό σηµείο Ο. Ένα δεύτερο σώµα µάζας 2kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα κάθετη στον άξονα του ελατηρίου µε µέτρο υ=3m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το Σ.

i)

Ποια η ταχύτητα που αποκτά το σώµα Σ λόγω κρούσης;

ii) Μετά από λίγο, η ταχύτητα του σώµατος Σ έχει µέτρο υ1=1,5m/s. Ποια γωνία σχηµατίζει
η διεύθυνσή της µε τον άξονα του ελατηρίου;
Απάντηση:
i) Μετά την ελαστική κρούση µεταξύ των σωµάτων, το Σ αποκτά ταχύτητα:

υο =

2m 2
2⋅2
υ=
⋅ 3 m/s = 2m/s
m1 + m2
4+2

ii) Έστω ότι λίγο µετά τη κρούση του σώµα έχει ταχύτητα υ1
που σχηµατίζει γωνία θ µε τον άξονα του ελατηρίου, όπως
στο σχήµα.
Εφαρµόζοντας τη Α∆ΜΕ για το σύστηµα σώµα Σ-ελατήριο
έχουµε:
Καρχ+Uαρχ=Κτελ+Uτελ →
½ mυο2 = ½ mυ12 + ½ k·∆ℓ2
οπότε:

∆l =

m(υ 2o − υ12 )
k

και µε αντικατάσταση ∆ℓ=0,2m, οπότε το ελατήριο έχει µήκος ℓ=ℓ0+∆ℓ=0,5m.
Αλλά κατά την κίνηση του σώµατος µεταξύ αυτών των δύο θέσεων, δεν ασκείται πάνω
του καµιά ροπή, ως προς το σηµείο πρόσθεσης του ελατηρίου Ο, αφού ΣFy=0 ενώ η δύναµη του ελατηρίου κατευθύνεται στο Ο (είναι µια κεντρική δύναµη) και η ροπή της είναι µηδενική. Συνεπώς η στροφορµή του σώµατος Σ ως προς το Ο παραµένει σταθερή.
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→

→

L aρχ = Lτελ →
mυο·ℓο= mυ1·d
όπου d η απόσταση του φορέα της ταχύτητας από το Ο, από όπου:
d=υο·ℓο/υ1=0,4m.
Και η γωνία που σχηµατίζει η ταχύτητα µε τον άξονα του ελατηρίου (γωνία θ) έχει
ηµθ=d/ℓ= 0,8
dmargaris@sch.gr
Επιµέλεια
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