Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κρούσεις

Μοντελοποίηση της Πλαστικής και της Ελαστικής κρούσης.
Ένα σώµα Α µάζα m1=2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υ1=10m/s και προσπίπτει στο ελεύθερο άκρο ενός ελατηρίου σταθεράς Κ=750Ν/m και φυσικού µήκους 0,5m, το άλλο άκρο του οποίου
είναι στερεωµένο σε δεύτερο σώµα Β m2=3kg, το οποίο είναι ακίνητο.

Ζητούνται:
i) Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των δύο σωµάτων.
ii) Η µέγιστη επιτάχυνση που αποκτά το σώµα Β.
iii) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Β, τη στιγµή που έχει µέγιστη επιτάχυνση.
iv) Οι τελικές ταχύτητες των δύο σωµάτων.
Απάντηση:

i) Πέφτοντας το Α σώµα στο ελατήριο αρχίζει να το συσπειρώνει, αλλά τότε το ελατήριο ασκεί δύναµη
στο Α, µε φορά προς τα αριστερά, οπότε το σώµα επιβραδύνεται, ενώ ασκεί δύναµη στο Β σώµα µε φορά προς τα δεξιά και το σώµα επιταχύνεται. Για όσο χρόνο η ταχύτητα του Α σώµατος είναι µεγαλύτερη
από την ταχύτητα του Β, η απόσταση µεταξύ των σωµάτων µειώνεται, ενώ η απόσταση θα αυξάνεται αν
υΒ>υΑ. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η ελάχιστη απόσταση είναι τη στιγµή που οι ταχύτητες των σωµάτων
είναι ίσες.
Εφαρµόζουµε λοιπόν για το σύστηµα την Αρχή διατήρησης της ορµής µεταξύ της αρχικής καταστάσεως και της ενδιάµεσης µε τις ίσες ταχύτητες και έχουµε:
Ραρχ = Ρενδ
m1·υ1 = m1·υκ + m2·υκ ή
m1·υ1 = (m1 + m2)· υκ ή
υκ=2·10/5m/s=4m/s.

(Μήπως αναγνωρίζετε την πλαστική κρούση;…)
Επειδή η δύναµη του ελατηρίου είναι συντηρητική, η Μηχανική ενέργεια διατηρείται.
Καρχ + Uαρχ = Κενδ +Uενδ ή
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½ m1·υ12 = ½ (m1+m2)·υκ2 + ½ Κ∆l2 ή

∆l2 = [m1·υ12 - (m1+m2)·υκ2]/Κ =(2·100-5·16)/750m2 = 120/750 m2 = 4/25 m2 ή
∆l= 0,4m.
Άρα η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των σωµάτων θα είναι xmin=l0-∆l= 0,1m.
ii) Τη στιγµή της µέγιστης συσπείρωσης του ελατηρίου, θα έχουµε την µέγιστη τιµή της δύναµης του ελατηρίου, άρα και τη µέγιστη επιτάχυνση. ∆ηλαδή:
Fελ = m·α ή
Κ·∆l = mα ή
α= Κ·∆l/m= 750·0,4/3 m/s2 =100m/s2.
iii) dΚ/dt = ΣF·υ= m·α·υ= 3·100·4 J/s= 1200 J/s.
iv) Μόλις αποχωριστούν τα δύο σώµατα και το ελατήριο αποκτήσει ξανά το φυσικό του µήκος, τα σώµατα
θα έχουν ταχύτητες υ1΄και υ2΄οι οποίες υπολογίζονται, αφού εφαρµόσουµε για το σύστηµα την Α∆Ο και
την Α∆ΜΕ.
Ραρχ = Ρτελ ή
M1·υ1 = m1·υ1 + m2·υ2 (1)
Καρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ ή
½ m1·υ12 = ½ m1·υ1΄2 + ½ m2·υ΄22 (2)
Λύνουµε το σύστηµα των εξισώσεων (1) και (2) και παίρνουµε:
υ΄1=(m1-m2)·υ1/(m1+m2) = - 2m/s και
υ΄2= 2m1·υ1/(m1+m2) = 8 m/s.

(Μήπως αναγνωρίζετε τις εξισώσεις της ελαστικής κρούσης;)

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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