Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Ελεύθερη πτώση.

Αφήνουµε ένα σώµα να πέσει ελεύθερα και η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα. Τι
κίνηση κάνει; Η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη (επιταχυνόµενη) και,
αν όπως γράφει και το σχολικό βιβλίο, στις εξισώσεις της Ε.Ο.Ε.Κ. θέσουµε υ0=0 και
α=g παίρνουµε:
υ=υ0+ α·t → υ=g·t (1)
∆x=υ0·t + ½ α·t2 → ∆x= ½ g·t2 (2)
Τι µας δείχνει η εξίσωση (2); Το βιβλίο το ονοµάζει διάστηµα και το συµβολίζει µε s.
Είναι διάστηµα; Προφανώς ναι, Με την διαφορά ότι το βγάζει από τις εξισώσεις της
ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης, όπου εκεί οι µαθητές έχουν µάθει να µιλάνε για µετατόπιση. ∆εν είναι µετατόπιση αυτή; Και βέβαια είναι. Γιατί λοιπόν µα µην
την πούµε απλά µετατόπιση και να την συµβολίσουµε όπως της πρέπει; Πώς; Μα ∆y,
αφού η κίνηση γίνεται στον άξονα y;
Μήπως έχουµε µάθει το παιδί να δουλεύει στην ευθύγραµµη κίνηση χρησιµοποιώντας
τον προσανατολισµένο άξονα x και τώρα θεωρούµε ότι δεν πρέπει να του πούµε, ότι η
κίνηση µπορεί να γίνεται και στον κατακόρυφο άξονα y;
Όποιος έχει διδάξει στην Α΄Λυκείου, θα έχει διαπιστώσει ότι πολύ συχνά γίνεται και
µπέρδεµα µεταξύ του διαστήµατος s και του ύψους h από το οποίο πέφτει το σώµα.
Έτσι πολύ συχνά γράφεται h= ½ g·t2 (3).
Είναι σωστό; Ναι σε κάποια περίπτωση. Αν το σώµα αφεθεί να πέσει από ύψος h από
το έφαφος, για την στιγµή που φτάνει στο έδαφος η εξίσωση (3) ισχύει.
Η πρόταση:
Μελετάµε την ελεύθερη πτώση, θεωρώντας µια κίνηση στον κατακόρυφο άξονα y, θέτοντας την προς τα κάτω κατεύθυνση ως θετική και την αρχική θέση, που το σώµα ξεκινά την κίνησή του ως y0=0, µε αποτέλεσµα οι εξισώσεις να είναι:

υ=g·t (1α)
y= ½ g·t2 (2β)
Εφαρµογή
Ένα σώµα αφήνεται τη χρονική στιγµή t0=0, να πέσει ελεύθερα από ύψος Η=45m από
το έδαφος. Αν g=10m/s2 και η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αµελητέα, ζητούνται:
i) Να βρεθεί η τιµή της ταχύτητας και το ύψος από το έδαφος τη χρονική στιγµή
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t1=2s.
ii) Ποια χρονική στιγµή και µε ποια ταχύτητα το σώµα φτάνει στο έδαφος;
iii) Να γίνουν τα διαγράµµατα σε συνάρτηση µε το χρόνο:
α) της µετατόπισης του σώµατος.
β) της απόστασης του σώµατος από το έδαφος (ύψος) .
Απάντηση:
i) Το σώµα αφήνεται να κινηθεί από το σηµείο Ο και θα κινηθεί κατακόρυφα στον
άξονα y. Θέτουµε για το σηµείο Ο y0=0 και θεωρούµε την προς τα κάτω κατεύθυνση ως θετική. Έτσι µετά από χρονικό διάστηµα ∆t=t-t0= t το σώµα βρίσκεται
στο σηµείο Α, στη θέση y και ισχύουν:
υ=g·t (1α)
y= ½ g·t2 (2β)
Θέτοντας t1 =2s παίρνουµε:
υ1= 10·2m/s = 20 m/s και
y1= ½ 10·22m= 20m
Το σώµα λοιπόν τη στιγµή t1=2s πέφτει µε ταχύτητα
2m/s και απέχει από το έδαφος ύψος h, όπου:
h =Η-y= 45m-20m= 25m.
ii) Τη στιγµή που το σώµα φτάνει στο έδαφος y=Η και
από την εξίσωση (2 α) παίρνουµε:
Η= ½ g·t2 →
t=

2H
2 ⋅ 45
=
= 3s
g
10

Έτσι η ταχύτητα πρόσκρουσης του σώµατος µε το έδαφος είναι:
υ2= gt2= 10·3m/s = 30m/s.
iii) Με βάση τα παραπάνω έχουµε ότι η µετατόπιση δίνεται από την σχέση:
y = ½ g·t2, ενώ το ύψος από το έδαφος είναι:
h=Η-y= Η- ½ g·t2.
Έτσι οι ζητούµενες γραφικές παραστάσεις είναι:

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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