Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Σύνθετα θέµατα

Μια µετωπική κρούση και µια ταλάντωση µε περίεργη αρχική φάση.
Μια σφαίρα µάζας m=1kg εκτοξεύεται για t=0 µε ταχύτητα υ1 από το σηµείο Β, το οποίο απέχει απόσταση s=3m από ακίνητο σώµα Σ, το οποίο
ηρεµεί δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m. Μετά
από λίγο η σφαίρα συγκρούεται µετωπικά µε το σώµα Σ, το οποίο µετά
την κρούση εκτελεί α.α.τ. µε εξίσωση:
2
x=   ·ηµ(πt-π) (µονάδες S.Ι.).
π

Αν το επίπεδο είναι λείο και η διάρκεια της κρούσεως αµελητέα, η προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική, ενώ
π2≈10, ζητούνται:
i) Η ταχύτητα υ1 της σφαίρας.
ii) Ποια χρονική στιγµή η σφαίρα θα ξαναπεράσει από το σηµείο Β.
iii) Πόσο θα απέχουν µεταξύ τους τη στιγµή αυτή τα δύο σώµατα;
Απάντηση:
i) Το σώµα Σ αρχίζει την ταλάντωσή του από την θέση ισορροπίας µε αρχική φάση µηδέν. Αν µηδενίσουµε τη φάση παίρνουµε:
πt-π= 0 ή
t=1s
∆ηλαδή το σώµα Σ άρχισε την ταλάντωσή του τη στιγµή t=1s, συνεπώς το σώµα Β κινήθηκε επί 1s µέs
χρι να συγκρουστεί µε το σώµα Σ, οπότε υ1 = =3m/s.
t
2
ii) Η ταχύτητα του σώµατος Σ µετά την κρούση είναι υ2mαx = ω·Α= π·   = 2m/s.
π

Για την µάζα του σώµατος Σ έχουµε:
D=m·ω2 ή
m2 =

k
20
= 2 = 2kg.
2
ω
π

Εφαρµόζουµε την Α∆Ο για την κρούση των δύο σωµάτων και παίρνουµε:
pαρχ=pτελ ή
m1·υ1 = m1·υ1΄+m2·υ2΄ ή
υ1΄= (3-2·2)m/s = - 1m/s
Η κίνηση της σφαίρας είναι ευθύγραµµη οµαλή:
s=υ1΄·t1 ή
t1= 3/1 s=3s.
Η σφαίρα θα φτάσει λοιπόν στη θέση Β τη χρονική στιγµή t=1s+t1= 4s.
iii) Το σώµα Σ ταλαντώνεται και για t=4s βρίσκεται στη θέση:
www.ylikonet.gr
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2
x=   ·ηµ(4π-π) = 0
π

Κατά συνέπεια η απόσταση των δύο σωµάτων είναι s=3m.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr
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