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Φυσική Α Λυκείου

Ένα αυτοκίνητο µάζας
m1=800kg που κινείται πάνω
σε οριζόντιο δρόµο µε
υ1
υ2=0
σταθερή ταχύτητα υ1=37,5m/s,
συγκρούεται
µετωπικά,
πλαστικά µε ένα ακίνητο
όχηµα µάζας m2=1200kg. Η
σύγκρουση διαρκεί χρόνο
∆t=0,1s και ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο συσσωµάτωµα και το οδόστρωµα είναι
µ=0,5.
Α1.Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωµατώµατος που
δηµιουργείται αµέσως µετά τη σύγκρουση.
Α2.Να υπολογίσετε τη µεταβολή της ορµής για το κάθε όχηµα.
Α3.Να υπολογίσετε το µέτρο της µέσης δύναµης µε την οποία
αλληλεπιδρούν τα δύο οχήµατα τη στιγµή της σύγκρουσης. Να
συγκρίνετε τη δύναµη αυτή µε το βάρος των αυτοκινήτων και να
εξηγήσετε τις παραµορφώσεις και τις υλικές ζηµιές που λαµβάνουν
χώρα στη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.
Α4.Να υπολογίσετε το ποσοστό της µεταβολής της κινητικής ενέργειας
του συστήµατος των δύο σωµάτων κατά την κρούση.
B.Τη στιγµή της σύγκρουσης σε απόσταση 11m από το σηµείο της
σύγκρουσης
ένας
ποδηλάτης κινείται
µε σταθερή ταχύτητα
υπ
υπ=18km/h. Τα δύο
οχήµατα
και
ο
ποδηλάτης
βρίσκονται
πάνω
στην ίδια ευθεία και
η κατεύθυνση της
ταχύτητας του ποδηλάτη είναι ίδια µε την κατεύθυνση της ταχύτητας
του πρώτου αυτοκινήτου.
Να ελέγξετε εάν το συσσωµάτωµα θα συγκρουστεί µε τον ποδηλάτη.
Εάν το συσσωµάτωµα συγκρουστεί µε τον ποδηλάτη να προσδιορίσετε
το σηµείο της σύγκρουσης.
Εάν το συσσωµάτωµα δεν συγκρουστεί µε το ποδήλατο να υπολογίσετε
την ελάχιστη απόσταση που πλησιάζει το συσσωµάτωµα τον ποδηλάτη.
Μπορείτε να θεωρήσετε τα δύο αυτοκίνητα και τον ποδηλάτη ως
σηµειακά αντικείµενα. ∆ίνεται: g=10m/s2.

∆ιαγωνισµός στη µνήµη του καθηγητή Βασ. Ξανθόπουλου 2006

Φυσική Α Λυκείου

Απάντηση:
Α1. m1υ1 + m 2 υ2 = (m1 + m 2 )V ⇒ V = 15m / s
Α2. ∆p1=pτελ-pαρχ=m1V-m1υ1=-18000kgm/s
∆p2=pτελ-pαρχ=m2V-0=18000kgm/s
A3. F =

∆p1
∆t

=

∆p 2
∆t

= 180000N

Η δύναµη µε την οποία αλληλεπιδρούν τα δύο οχήµατα τη στιγµή της
σύγκρουσης είναι πολύ µεγαλύτερη από το βάρος των οχηµάτων F>>B.
Αυτή η µεγάλη δύναµη είναι υπεύθυνη για τις ισχυρές παραµορφώσεις
που παρατηρούνται στις συγκρούσεις των οχηµάτων.
Α4.
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Β. Στο συσσωµάτωµα ασκείται η δύναµη της τριβής Τ=µ(m1+m2)g η
οποία επιβραδύνει το σώµα:
T = (m1 + m 2 )α ⇒ µ(m1 + m 2 )g = (m1 + m 2 )α ⇒ α = 5m / s 2

Το συσσωµάτωµα εκτελεί οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση: Vσυσ=V-αt.
Το συσσωµάτωµα πλησιάζει τον ποδηλάτη για όσο χρόνο ισχύει:
Vσυσ≥υποδ . Η ταχύτητα του συσσωµατώµατος γίνεται ίση µε την
ταχύτητα του ποδηλάτη τη χρονική στιγµή για την οποία ισχύει:
Vσυσ=υποδ και Vσυσ=V-αt → 5=15-5t → t=2s.
Για t=2s µετά τη σύγκρουση ο ποδηλατης απέχει από το σηµείο της
σύγκρουσης xποδ=11+5·2=21m.
Το συσσωµάτωµα απέχει απόσταση: xσυσ=Vt-½αt2=15·2-½·5·22=20m.
Άρα το συσσωµάτωµα δεν θα συγκρουστεί µε τον ποδηλάτη. Η ελάχιστη
απόσταση που θα τον πλησιάσει θα είναι 21-20= 1m.

