Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

Ποια η θέση της κρούσης;

Το σώµα Σ είναι δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, το οποίο έχει συµπιέσει κατά d, µε τη βοήθεια νήµατος, όπως στο σχήµα. Σε µια στιγµή t0=0, κόβουµε το νήµα, οπότε το σώµα Σ κινούµενο προς τα δεξιά
συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ένα δεύτερο σώµα Σ1, το οποίο ήταν αρχικά ακίνητο. Μετά την
κρούση το σώµα Σ παραµένει ακίνητο στο σηµείο της κρούσης. Το επίπεδο είναι λείο και τα σώµατα θεωρούνται υλικά σηµεία.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Τα δυο σώµατα έχουν ίσες µάζες.
ii) Η κρούση έγινε τη χρονική στιγµή t1=

T
, όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του σώµατος Σ.
4

iii) Η κινητική ενέργεια που αποκτά το σώµα Σ1 είναι ίση µε

mπ 2 d 2
, όπου m η µάζα του.
8t12

Απάντηση:
i) Η κρούση µεταξύ των σωµάτων είναι ελαστική µε το δεύτερο σώµα να είναι αρχικά ακίνητο. Αλλά
αφού το κινούµενο σώµα απέκτησε µηδενική ταχύτητα µετά την κρούση, σηµαίνει ότι τα σώµατα αντήλλαξαν ταχύτητες, πράγµα που συµβαίνει µόνο όταν έχουν ίσες µάζες. Η πρόταση είναι λοιπόν σωστή.
Εξάλλου η ταχύτητα του κινούµενου σώµατος, µετά την κρούση, δίνεται από τη σχέση:

υ1′ =

m1 − m2
υ1 = 0 → m1 = m2
m1 + m2

ii) Αφού το σώµα Σ παραµένει ακίνητο µετά την κρούση, η κρούση πραγµατοποιήθηκε στη θέση ισορροπίας, που το ελατήριο έχει το φυσικό µήκος του. Αλλά τότε το χρονικό διάστηµα για να κινηθεί από
την ακραία θέση (θέση µηδενικής ταχύτητας) µέχρι τη θέση ισορροπίας του είναι πράγµατι ίσο µε t1=
Τ/4, όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης. Η πρόταση είναι επίσης σωστή.
iii) Η αρχική ενέργεια ήταν ίση µε τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης E =

1
DA 2 , όπου το πλάτος ταλά2

ντωσης, είναι ίσο µε την αρχική συσπείρωση του ελατηρίου (Α=d). Η ενέργεια αυτή µετετράπη σε κινητική, τη στιγµή που το σώµα έφτασε στη θέση ισορροπίας και µέσω της κρούσης µεταβιβάσθηκε
όλη στο σώµα Σ1 αφού το Σ παραµένει ακίνητο. Συνεπώς η τελική κινητική ενέργεια του σώµατος Σ1
είναι:

K=E=

1
1
1 4π 2
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DA 2 = mω 2 d 2 = m 2 d 2 = m 2 d 2 =
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Όπου m η µάζα του Σ, η οποία όµως είναι ίση και µε τη µάζα του Σ1.
Και η πρόταση αυτή είναι σωστή.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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