Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Μηχανική Στερεού

Μια οριζόντια εκτόξευση σφαίρας.
Από ορισµένο ύψος εκτοξεύουµε οριζόντια µια σφαίρα µε αρχική ταχύτητα υ0 και χωρίς γωνιακή ταχύτητα.
Στο σχήµα φαίνεται η τροχιά της σφαίρας, αλλά και η σφαίρα σε διάφορες θέσεις. Παρατηρείστε ότι στις
θέσεις µετά την πρώτη κρούση, στο σηµείο Α, η σφαίρα περιστρέφεται, ενώ µετά από κάθε αναπήδηση,
φτάνει στο αρχικό ύψος h.

i)

Η κίνηση της σφαίρας µεταξύ της αρχικής θέσης Ο και της θέσης Α είναι:
α) Μεταφορική

β) Στροφική

ii) Μπορείτε να ερµηνεύσετε:
α) Γιατί η σφαίρα, ενώ αρχικά δεν στρέφεται, µετά την πρώτη κρούση, αποκτά γωνιακή ταχύτητα;
β) Γιατί η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, µεταξύ πρώτης και δεύτερης κρούσης (θέσεις Α-Β), παραµένει σταθερή;
iii) Πάρτε τη σφαίρα σε επαφή µε το έδαφος (θέση Α). Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται πάνω
της. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της δράσης κάθε δύναµης;
iv) Παίρνοντας τη γραφική παράσταση της οριζόντιας συνιστώσας της ταχύτητας υx σε συνάρτηση µε το χρόνο, προκύπτει η γραφική παράσταση, του
διπλανού σχήµατος. Γιατί µειώνεται η ταχύτητα κατά την πρώτη κρούση;
Γιατί στις επόµενες κρούσεις δεν συµβαίνει κάτι αντίστοιχο; Σχεδιάστε τις
δυνάµεις που ασκούνται στη σφαίρα στη θέση Β, στη διάρκεια της 2ης κρούσης.
v) Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας στη διάρκεια της 2ης κρούσης:
α) Είναι κατακόρυφη µε φορά προς τα πάνω.
β) Είναι πλάγια µε φορά προς τα πάνω.
γ) Έχει µέτρο 2m 2 gh
δ) Έχει µέτρο µικρότερο από 2m 2 gh
Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές και ποιες όχι.
Απάντηση:
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i) Η κίνηση µέχρι την πρώτη κρούση είναι µεταφορική, αφού όλα τα σηµεία της σφαίρας έχουν την αρχική ταχύτητα, στον οριζόντιο άξονα x, ενώ επιταχύνονται µε επιτάχυνση g, κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, συνεπώς κάθε στιγµή έχουν όλα την ίδια ταχύτητα. Εξάλλου στη σφαίρα δεν ασκείται καµιά ροπή, που να προσδώσει γωνιακή επιτάχυνση και έτσι να αρχίσει να περιστρέφεται. Το βάρος περνά από το κέντρο της Κ, οπότε η ροπή του ως προς το Κ είναι µηδενική.
ii) α) Στη διάρκεια της πρώτης κρούσης στην σφαίρα ασκήθηκε οριζόντια δύναµη τριβής, η ροπή της οποίας προκάλεσε γωνιακή επιτάχυνση, µε αποτέλεσµα η σφαίρα να αρχίσει να περιστρέφεται.
β) Μεταξύ των δύο κρούσεων η µόνη ασκούµενη δύναµη, το βάρος, δεν έχει ροπή ως προς τον άξονα
περιστροφής της σφαίρας (µια οριζόντια διάµετρό της, κάθετη στο επίπεδο της σελίδας), οπότε η
γωνιακή ταχύτητα παραµένει σταθερή.
iii) Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι ασκούµενες δυνάµεις, όπου Ν η κάθετη αντίδραση
του επιπέδου, µια µεταβλητού µέτρου δύναµη, η οποία (µαζί µε το βάρος) θα προκαλέσει την µεταβολή της ορµής στην κατακόρυφη διεύθυνση, µε αποτέλεσµα η σφαίρα
να κινηθεί ξανά προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα υy, ίσου µέτρου µε την κατακόρυφη συνιστώσα, µε την οποία έφτασε στο έδαφος. Εξάλλου, επειδή η σφαίρα είχε οριζόντια συνιστώσα ταχύτητας, θα ασκηθεί πάνω της δύναµη τριβής ολίσθησης, η οποία και θα µειώσει
την συνιστώσα αυτή.
iv) Είπαµε προηγουµένως ότι η τριβή ολίσθησης κατά την πρώτη κρούση, επιβραδύνει την
οριζόντια κίνηση της σφαίρας, για όσο χρόνο ασκείται, αλλά ταυτόχρονα επιταχύνει την
περιστροφική της κίνηση, θέτοντας την σε περιστροφή. Αλλά µε βάση το διάγραµµα
που δίνεται, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στις επόµενες κρούσεις. Γιατί;
Το σηµείο επαφής της σφαίρας µε το έδαφος, στη διάρκεια της 2ης κρούσης, στην οριζόντια διεύθυνση, έχει µια συνιστώσα ταχύτητας υcm=υx εξαιτίας της µεταφορικής κίνησής της και µια
υγρ=ω·R. Αφού η ταχύτητα υx δεν µεταβάλλεται, σηµαίνει ότι δεν ασκείται στη σφαίρα οριζόντια δύναµη τριβής, αλλά για να συµβαίνει αυτό, θα πρέπει να ισχύει υcm=ω·R, δηλαδή συµπεραίνουµε ότι στη
διάρκεια της 1ης κρούσης, µε την εξάσκηση της τριβής ολίσθησης, η σφαίρα εξασφαλίζει την κύλισή
της, πριν ολοκληρωθεί η κρούση.
v) Στην κατακόρυφη διεύθυνση, κατά την πτώση της, η σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση και ισχύουν:
υ=gt και h= ½ gt2, οπότε µε απαλοιφή του χρόνου παίρνουµε υ y =

2 gh . Μετά την 2η κρούση η

σφαίρα ανεβαίνει προς τα πάνω κατά h, µε βάση το σχήµα. Τι συµβαίνει στο µέγιστο ύψος; Για όσο
χρόνο η σφαίρα έχει κατακόρυφη ταχύτητα, ανέρχεται, συνεπώς στο µέγιστο ύψος µηδενίζεται η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας, ενώ έχει οριζόντια συνιστώσα ταχύτητας σταθερή, αφού η µόνη δύναµη που δέχεται, το βάρος, είναι κατακόρυφη. Εφαρµόζουµε την Α∆ΜΕ για τη σφαίρα από τη στιγµή
αµέσως µετά την 2η κρούση µέχρι να φτάσει στο µέγιστο ύψος και έχουµε:
Καρχ+Uαρχ=Κτελ+Uτελ →
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Παρατηρούµε δηλαδή ότι στην κατακόρυφη διεύθυνση η σφαίρα πριν την κρούση έχει ταχύτητα µέτρου υ y =

2 gh µε φορά προς τα κάτω, ενώ µετά την κρούση έχει ίδιου µέτρου ταχύτητα µε φορά

προς τα πάνω (ελαστική κρούση). Θεωρώντας την προς τα κάτω φορά θετική, έχουµε:

r
r
r
∆Py = Pτελy − Pαρχy → ∆Ρ=mυτελy-mυαρχx → ∆P = −2m 2 gh
Εξάλλου, µε βάση τα προηγούµενα η ορµή στην οριζόντια διεύθυνση παραµένει σταθερή, οπότε οι
απαντήσεις είναι:
α) Είναι κατακόρυφη µε φορά προς τα πάνω. Σ.
β) Είναι πλάγια µε φορά προς τα πάνω. Λ.
γ) Έχει µέτρο 2m 2 gh Σ.
δ) Έχει µέτρο µικρότερο από 2m 2 gh Λ.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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