Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Θα µετακινηθεί το σώµα µετά την κρούση;
Ένα βλήµα µάζας 0,1kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ=60m/s και σφηνώνεται σε σώµα Α, µάζας m=0,9kg, το οποίο ηρεµεί σε λείο οριζόντιο
επίπεδο, δεµένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
k=400Ν/m, όπως στο σχήµα. Στο άλλο άκρο του ελατηρίου είναι δεµένο
δεύτερο σώµα Β, µάζας Μ= 20kg, το οποίο παρουσιάζει µε το επίπεδο συντελεστή οριακής στατικής τριβής
µs=0,8.
i) Να βρεθεί η µέγιστη τιµή της δύναµης τριβής που ασκείται στο σώµα Β.
ii) Θεωρώντας την κρούση στιγµιαία και t=0 τη στιγµή της κρούσης, να κάνετε τη γραφική παράσταση της
τριβής που ασκείται στο σώµα Β, σε συνάρτηση µε το χρόνο, λαµβάνοντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική.
iii) Ποια µπορεί να είναι η µέγιστη τιµή της ταχύτητας του βλήµατος, ώστε να µην προκληθεί µετακίνηση
του σώµατος Β;
Απάντηση:
i) Εφαρµόζουµε την αρχή διατήρησης της ορµής για την κρούση βλήµατος-σώµατος Α.
Paρx = Pτελ ή

mβ·υ=(mβ+m)·Vκ →
Vκ =

mβ υ
mβ + m

=

0,1 ⋅ 60
m / s = 6m / s
1

Το συσσωµάτωµα Α- βλήµα µε την επίδραση της δύναµης του ελατηρίου, θα εκτελέσει ΑΑΤ µε πλάτος:
A=

m + mβ
υmax
1
m = 0,3m
= υmax
=6
ω
k
400

όπου υmαx=Vκ η ταχύτητα που έχει αµέσως µετά την κρούση, στη θέση ισορροπίας.
Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο
σώµα Β, κατά τη διάρκεια της συµπίεσης του ελατηρίου. Αν το σώµα
Β ισορροπεί, τότε Ν=w=Μg=200Ν, ενώ Τs=|Fελ|=kx. Συνεπώς η µέγιστη τιµή της στατικής τριβής θα είναι:
Τs=kΑ = 400·0,3Ν=120Ν
Το ερώτηµα είναι, η υπόθεση ότι το σώµα Β παραµένει ακίνητο, είναι σωστή; Υπολογίζουµε την µέγιστη τιµή της στατικής τριβής, την οριακή τριβή Τs,max=µs·Ν= 160Ν, συνεπώς η τριβή µπορεί να πάρει
την τιµή 120Ν, χωρίς να µετακινηθεί το σώµα Β.
ii) Τη στιγµή που το σώµα Α βρίσκεται σε αποµάκρυνση x δέχεται δύναµη από το ελατήριο µε τιµή:
F΄ελ=Fεπ= - D·x = -kx
Και µε φορά προς τα αριστερά, συνεπώς η δύναµη ελατηρίου, που ασκείται στο Β σώµα θα έχει τιµή:
Fελ=+kx, ενώ η τριβή Τs=-Fελ= - kx
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Αλλά x=Α·ηµωt, όπου ω=

Ταλαντώσεις

k
= 20rad / s , οπότε:
m + mβ

Τs= - 400·0,3·ηµ20t = - 120·ηµ20t (S.Ι.)
Η αντίστοιχη γραφική παράσταση είναι:

iii) Η µέγιστη τιµή της στατικής τριβής βρήκαµε ότι µπορεί να έχει µέτρο 160Ν, αυτή µπορεί να είναι και η
µέγιστη τιµή του µέτρου της δύναµης του ελατηρίου, συνεπώς Τορ=kΑ1 ή Α1=Τορ/k= 0,4m. Αλλά τότε
η κοινή ταχύτητα του συσσωµατώµατος µπορεί να πάρει µέγιστη τιµή Vmax=Α1ω =8m/s.
Από Α∆Ο έχουµε τώρα:
Paρx = Pτελ ή

mβ·υ1max =(mβ+m)·Vmax →
υ1max=

m + mβ
mβ

Vmax =

1
8m / s = 80m / s
0,1

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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