Κρούση

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Το έργο της δύναµης στη διάρκεια µιας κρούσης.
Ένα σώµα Σ1 µάζας m1=4kg είναι δεµένο στο άκρο νήµατος και αφήνεται να κινηθεί από ύψος h=0,2m, όπως στο σχήµα, από τη θέση Α. Μόλις το νήµα γίνεται κατακόρυφο, το Σ1 συγκρούεται µετωπικά µε ένα
δεύτερο ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2=1kg. Αν g=10m/s2:

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώµατος Σ1 πριν την κρούση.
Αν µετά την κρούση το σώµα Σ1 έχει ταχύτητα ίδιας κατεύθυνσης και µέτρου υ1=1,2m/s, να βρεθούν:
ii) Το έργο της δύναµης που ασκήθηκε στο Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης.
iii) Η µέση δύναµη που ασκήθηκε στο σώµα Σ1 στη διάρκεια της κρούσης, αν η διάρκειά της είναι ∆t=
0,2s.
Απάντηση:
i) Εφαρµόζουµε τη διατήρηση της µηχανικής ενέργειας ανάµεσα στην αρχική θέση Α και την κατακόρυφη
θέση (ελάχιστα πριν την κρούση), αφού η µόνη δύναµη που παράγει έργο είναι το βάρος που είναι συντηρητική δύναµη.
Καρ+Uαρ=Κτελ+Uτελ ή
m1gh = ½ m1υ2 ή

υ = 2 gh = 2 ⋅10 ⋅ 0,2 = 2m / s
ii) Παίρνουµε την Α.∆.Ο. για την κρούση (θετική φορά προς τα δεξιά):

Pπρ = Pµετ → m1·υ= m1·υ1 + m2·υ2 →

υ2 =

m1 (υ − υ1 ) 4(2 − 1,2)
=
m / s = 3,2m / s
m2
1

iii) Παίρνουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σώµα Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης:
Κτελ-Καρχ=WF21 →
WF21=Κτελ= ½ m2υ22 = ½ ·1·3,22J=5,12J
iv) Εφαρµόζουµε το γενικευµένο νόµο του Νεύτωνα για το Σ1 για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κρούση:
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όπου το (-) σηµαίνει ότι η δύναµη έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά, αντίθετη της ταχύτητα του Σ1..

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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