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Ένα βαγονέτο µέσα στο τούνελ
Οκτώβριος 2007
Τρένο κινούµενο µε ταχύτητα υ1 = 30 m/s, πλησιάζει σ’ ένα τούνελ συνολικού
µήκους 2300 m και τη χρονική στιγµή t0 = 0 απέχει άλλα 2300 m από την είσοδο
Α του τούνελ. Μέσα στο τούνελ βρίσκεται ακίνητο βαγονέτο, αµελητέων
διαστάσεων, το οποίο απέχει 800 m από την είσοδο Α του τούνελ και 1500 m από
την έξοδο Β. Αν το βαγονέτο αντιλαµβάνεται το ερχόµενο τρένο τη χρονική στιγµή
t0 = 0 και η µέγιστη ταχύτητα που µπορεί ν’ αναπτύξει είναι υ2 = 10 m/s, προς τα
πού πρέπει να κινηθεί, ώστε να προλάβει να βγει από το τούνελ;
Θεωρείστε: α) Ότι το βαγονέτο αποκτά αµέσως την µέγιστη ταχύτητα του, β)
Ότι το τρένο δεν αντιλαµβάνεται την ύπαρξη του βαγονέτου και συνεχίζει να
κινείται µε την αρχική ταχύτητα του.

Η λύση στην επόµενη σελίδα
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Έστω s1 = 2300 m η απόσταση του τρένου από το σηµείο Α και
d1 = 800 m και d2 = 1500 m η απόσταση του βαγονέτου από τα δύο άκρα του τούνελ
 Αν προσπαθήσει να βγει από το σηµείο Α:
Για να βγει από το τούνελ το βαγονέτο θα χρειαστεί χρονικό διάστηµα:
d
800
∆t = 1 =
= 80 s
υ 2 10
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα το τρένο θα έχει διανύσει:
∆x1 = υ1 ⋅ ∆t = 30 ⋅ 80 = 2400m
Παρατηρούµε ότι ∆x1 > s1.
Άρα το τρένο θα έχει φτάσει στην είσοδο Α και ....χαιρετίσµατα.
 Αν προσπαθήσει να βγει από το σηµείο Β:
Για να βγει από το τούνελ το βαγονέτο θα χρειαστεί χρονικό διάστηµα:
d
1500
∆t ′ = 2 =
= 150 s
10
υ2
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα το τρένο θα έχει διανύσει:
∆x1 ' = υ1 ⋅ ∆t ′ = 30 ⋅ 150 = 4500m
Παρατηρούµε ότι ∆x1΄ < s1 + d1 + d2 = 2300 + 2300 = 4600 m.
Άρα το τρένο δεν θα έχει προλάβει να φτάσει στην έξοδο Β και το βαγονέτο θα βγει
έξω.

