Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Αντίσταση του αέρα και πτώση σώµατος.
Αφήνουµε ένα σώµα ελεύθερο να πέσει από ορισµένο ύψος και στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση µε το χρόνο.
i) Η κίνηση του σώµατος είναι ελεύθερη πτώση.
ii) Στο σώµα ασκείται η αντίσταση του αέρα, µια σταθερή δύναµη αντίθετη της ταχύτητας.
iii) Τη χρονική στιγµή t3 η αντίσταση του αέρα έχει το ίδιο µέτρο µε το
βάρος.
Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, δικαιολογώντας την άποψή σας.
Απάντηση:
i) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Η ελεύθερη πτώση είναι κίνηση ευθύγραµµη
οµαλά επιταχυνόµενη µε σταθερή επιτάχυνση α=g, οπότε η κλίση στο διάγραµµα υ-t, η οποία εκφράζει την επιτάχυνση είναι σταθερή. Η Γραµµή όµως
που έχει σταθερή κλίση είναι η ευθεία, άρα αν η κίνηση ήταν ελεύθερη πτώση,
η µορφή του διαγράµµατος θα ήταν όπως στο διπλανό διάγραµµα.
ii) Στο σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις, το βάρος και η αντίσταση του αέρα, όπως στο σχήµα,
οπότε από το 2ο νόµο του Νεύτωνα έχουµε:
ΣF=mα ή
mg-Fαντ=mα. (1)
όπου η επιτάχυνση του σώµατος µπορεί να υπολογιστεί από την κλίση στο διάγραµµα υ-t.
Αλλά µε βάση το παρακάτω σχήµα, η κλίση τη στιγµή t1 είναι µεγαλύτερη από την κλίση τη στιγµή t2.

Συνεπώς και η συνισταµένη δύναµη δεν είναι σταθερή και µάλιστα µειώνεται προϊόντος του χρόνου. Για
να συµβαίνει όµως αυτό, θα πρέπει να δεχθούµε ότι η αντίσταση του αέρα, δεν είναι µια σταθερή δύναµη, αλλά µια δύναµη που το µέτρο της αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του σώµατος.
Η πρόταση είναι λανθασµένη.
iii) Η πρόταση είναι σωστή. Τη χρονική στιγµή t3 η κλίση στο διάγραµµα υ-t είναι µηδενική. Η ταχύτητα έχει πάρει µια σταθερή τιµή (την ονοµάζουµε οριακή ταχύτητα), συνεπώς η επιτάχυνση είναι µηδενική, όπως επίσης και η συνισταµένη δύναµη.
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Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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