Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Η απόσταση των σωµάτων µετά το κόψιµο του νήµατος.
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δυο σώµατα Α και Β µε µάζες m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα, δεµένα
στα άκρα ενός οριζόντιου νήµατος µήκους ℓ=1m, όπως φαίνεται στο σχήµα.

Κάποια στιγµή ασκούµε στο σώµα Β µια οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν και τα σώµατα κινούνται προς τα
δεξιά.
i) Να βρεθεί η τάση του νήµατος.
ii) Σε µια στιγµή το νήµα που συνδέει τα δυο σώµατα κόβεται. Ποια η απόσταση των δύο σωµάτων µετά
από 2s από τη στιγµή που κόπηκε το νήµα;
Απάντηση:
i) Στο παρακάτω σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα, στη διεύθυνση της κίνησης, όπου Τ1 η δύναµη που ασκεί το νήµα στο Α σώµα και Τ2 η αντίστοιχη στο Β σώµα.

Να επισηµάνουµε ότι ένα νήµα, το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να «τραβά» και η δύναµη που ασκεί
σε ένα σώµα ονοµάζεται τάση του νήµατος, αφού οι δυο παραπάνω δυνάµεις έχουν το ίδιο µέτρο, δηλαδή: Τ1=Τ2=Τ. Εξάλλου για όσο χρόνο υπάρχει το νήµα, τα δυο σώµατα κινούνται µαζί, έχοντας κάθε
στιγµή την ίδια ταχύτητα και την ίδια επιτάχυνση.
Εφαρµόζουµε για κάθε σώµα χωριστά το 2ο νόµο του Νεύτωνα και έχουµε:
Τ1= m1·α ή Τ= m1·α

(1)

F-Τ2=m2·α ή F-Τ=m2·α (2)
Με πρόσθεση κατά µέλη των (1) και (2) παίρνουµε:
Τ+F-Τ=m1·α+m2·α ή F= (m1+m2)α ή
a=

F
12N
=
= 3m / s 2
m1 + m2 1kg + 3kg

Επιστρέφοντας τώρα στη σχέση (1) παίρνουµε Τ=m1·α=1kg·3m/s2=3Ν.
ii) Τη στιγµή που κόβεται το νήµα, τα σώµατα έχουν την ίδια ταχύτητα, ας την ονοµάσουµε υ0 και έστω
t0=0 η στιγµή αυτή.
Το Α σώµα δεν δέχεται καµιά δύναµη στη διεύθυνση της κίνησής του, συνεπώς συνεχίζει την κίνησή
του µε σταθερή ταχύτητα, οπότε µετά από χρονικό διάστηµα t θα έχει µετατοπισθεί κατά:
∆x1=υ0·t (3)
Αντίθετα το Β σώµα, δέχεται τη δύναµη F εξαιτίας της οποίας αποκτά επιτάχυνση:
F=m2·α2 → a2 =

F 12N
=
= 4m / s 2
m2 3kg
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Οπότε σε χρονικό διάστηµα t µετατοπίζεται κατά:
∆x2=υ0·t + ½ α2t2 (4)

Αλλά µε βάση το παραπάνω σχήµα έχουµε:
∆x1+d=ℓ+∆x2 ή
d=ℓ+∆x2-∆x1 =ℓ+ υ0·t + ½ α2t2 - υ0·t = ℓ+ ½ α2·t2 = 1m+ ½ 4·22m=9m.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

