Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Μηχανικό σύστηµα και Ελαστική κρούση.
Στο σχήµα το σώµα Γ κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0=3m/s και για t=0 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σώµα Β. Αν mΑ=mΒ=2mΓ= 2kg και το ελατήριο έχει φυσικό µήκος 0,5m και σταθερά
Κ=128N/m, ζητούνται:

i) Η ταχύτητα του σώµατος Β µετά την κρούση.
ii) Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των σωµάτων Α και Β.
iii) Ποια χρονική στιγµή το Α θα αποσπασθεί από τον τοίχο.
iv) Ποια η δύναµη που δέχεται το σώµα Α από τον τοίχο, σε συνάρτηση µε τον χρόνο, αν η κρούση έγινε
για t=0 και είχε αµελητέα διάρκεια.
v) Η µέγιστη ταχύτητα του Α.
Αρχικά τα σώµατα Α και Β ήταν ακίνητα και δεµένα µε το ελατήριο ενώ το επίπεδο είναι λείο.
Απάντηση:
i) Μετά την κρούση τα σώµατα Β και Γ έχουν ταχύτητες (θεωρώντας την προς τα αριστερά κατεύθυνση
σαν θετική):
υΓ΄= (mΓ-mΒ)·υ0/(mΒ+mΓ) =(1-2)·3/(1+2) m/s =-1m/s
υΒ΄=2mΓ·υ0/( mΒ+mΓ)=2·3/3=2m/s
ii) Εφαρµόζουµε την Α∆ΜΕ (για το σύστηµα σώµα Β-ελατήριο) µέχρι τη θέση που θα σταµατήσει στιγµιαία το σώµα Β και παίρνουµε:
Καρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ
½ mΒ·υΒ΄2 = ½ Κ·(∆l)2 ή
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Η ελάχιστη λοιπόν απόσταση µεταξύ των δύο σωµάτων είναι dmin=0,5m -0,25m=0,25m.
iii) Το σώµα Β θα κάνει α.α.τ. πλάτους 0,4m και περιόδου:
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Σε χρόνο Τ/2=π/8 s το σώµα Β θα έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση, οπότε το ελατήριο θα αρχίζει
να επιµηκύνεται και το σώµα Α θα αποσπαστεί από τον τοίχο.
iv) Για το σώµα Β έχουµε:
ΣF= Fελ= -Κ·x = - Κ·Αηµωt,
όπου ω=2π/Τ=8rad/s. Άρα
Fελ= -128·0,25·ηµ8t= -32 ηµ8t (S.Ι.)
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Το σώµα Α στο παραπάνω χρονικό διάστηµα ισορροπεί. Οι δυνάµεις δέχεται µια δύναµη από το ελατήριο µε φορά προς τα αριστερά, αφού το ελατήριο είναι συµπιεσµένο και µια δύναµη F, προς τα αριστερά από τον τοίχο.
Αφού ισορροπεί:
ΣF=0
άρα και
F= 32ηµ8t (S.Ι.) µε φορά προς τα δεξιά.
v) Τη στιγµή που το σώµα Β επιστρέφει στην αρχική του θέση έχει ταχύτητα µέτρου 2m/s µε φορά προς τα
δεξιά. Τη στιγµή αυτή το σώµα Α έχει µηδενική ταχύτητα. Για όσο χρόνο το ελατήριο έχει κάποια επιµήκυνση το σώµα Α επιταχύνεται προς τα δεξιά, ενώ µόλις το ελατήριο αποκτήσει ξανά το φυσικό του
µήκος, θα πάψει να επιταχύνεται έχοντας τη στιγµή αυτή την µέγιστη ταχύτητά του.
Ανάµεσα στις δύο καταστάσεις που το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος, για το σύστηµα των δύο
σωµάτων Α και Β θα ισχύουν:
Α∆Ο: mΒ·υΒ = mΒ·υ2 + mΑ·υΑ (1)
Α∆ΜΕ: Καρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ ή
½ mΒ·υΒ2 = ½ mΒ·υ22 + ½ mΑ·υ12 (2)
Από την λύση των εξισώσεων (1) και (2) έχουµε:
υ2=0 και υ1= 2m/s. ∆ηλαδή τα σώµατα Α και Β αντάλλαξαν ταχύτητες!!!
Σχόλιο:
Η παραπάνω κατάσταση σας θυµίζει τίποτα;; ∆είτε καλύτερα το σύστηµα των εξισώσεων (1) και (2)….

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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