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ISSN 0351-6652
Letnik 26 (1998/1999)
Številka 4
Strani 230–231

Milan Ambrožič:
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Fizika I

PADANJE DVEH POVEZANIH KROGEL

V Preseku je bilo že govora o gibanju teles z zračnim uporom. Prebrali
smo lahko tudi dokaz o protislovnosti trditve , da težja telesa vedno padajo
hitreje kot lažja. Če bi to res veljalo, bi lahko prišli do protislovja takole:
Če spustimo posebej lažjo in težjo kroglo, težja pada hitreje . Potem ju
zvežemo z dolgo vrvico in spustimo, tako da je lažja krogla višje . Zvezani
krogli imata skupaj večjo maso kot vsaka posebej in bi morali padati še
hitreje kot prej težja krogla . V resnici pa lažja krogla pri padanju zavira
težjo in padata počasneje kot prosta težja krogla .

Če spustimo samo eno kroglo, ta pada najprej pospešeno, potem pa
se njena hitrost pr ibliža mejni vrednosti . Ta je določena z ravnovesjem
dveh sil, in sicer teže ter zračnega upora. Upor Fu narašča skvadratom
hitrosti v krogle: Fu = ~CuSpv2. Pri tem je Cu koeficient upora, ki je
odvisen od oblike te lesa . Za kroglo je približno 0,4 . Največji čelni presek
krogle S glede na sme r gibanja je enak ploščini glavnega kroga S = 1rr2 .

Gostota zraka je p ~ 1,2 kg/m3
. Mejno hitrost izračunamo iz enačbe

Fg = Fu . Telo med padanjem spremeni zračni t lak in gostoto v svoji
bližini (npr. neposredno nad kroglo se t lak zmanjša).
N alo ga
Imejmo dve enako veliki krogli, narejeni iz snov i z raz-
l ičnima gostotama. Če ju spustimo posebej, pada lažja
krogla s hit rost jo VI, težja pa s hitrostjo V2 (potem, ko
praktično dosežeta mejno hitrost). Lahko pa ju spnemo
skupaj s tanko vrvico in ju spustimo. Kako izračunamo

hitrost njunega padanja, če poznamo le hit rost i VI in
V2? Vrvica mora bit i dovolj dolga, da med padanjem
ena krogla ne spremeni zračnega t laka in gostote okrog
druge.
R eši t ev
Najprej izrazimo ravnovesni hitrosti za obe krogli, ko
padata vsaka posebej:

1 2 2
mg = 2CuSpv = Kv .

Koefic ient K = ~CuSp je za obe krog li enak, sa j sta
enako veliki in enake oblike . Če ima lažja krogla maso
m l, težja pa maso m2, sta hitrosti VI = v7f- in V2 =
= V!!':2IlK'

Sedaj si oglejmo primer, ko sta krogli speti z vrvico
(slika 1) . Zgornjo (lažjo) kroglo označimo s KI, spodnjo

1I1·2g

Slika 1. Sile pri pa
danj u spetih kro
ge l.



pa s &. Na vsako od njiju delujqo 3 de: t&a mg, upor Fu in sila 
Y o e  F!.  Upor je za obe laogli em&, prav tab talro silace. 
NapiIiimo e b i  aa ravnayeejje sil na abe Iwgli: 

Hitrost pri skupnem padanju krogel je lned vmdmxtma u~ in y. 
.Milan Arnbm* 




