Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Κίνηση σώµατος µε δύναµη που µεταβάλλεται.
Ένα σώµα ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σηµείο Ο. Σε µια στιγµή t0=0 δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναµης, η τιµή της οποίας µεταβάλλεται όπως στο διάγραµµα

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Από 0-t1 το σώµα κινείται και η κίνησή του είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.
ii) Στο χρονικό διάστηµα t1-t2 το σώµα ηρεµεί.
iii) Στο χρονικό διάστηµα t2-t3 το σώµα κινείται επιταχυνόµενο προς τα αριστερά.
iv) Τη στιγµή t3 το σώµα απέχει µεγαλύτερη απόσταση από την αρχική θέση Ο, από ότι τη στιγµή t2.
v) Τη στιγµή t3 το σώµα έχει ταχύτητα προς τα δεξιά.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Απάντηση:
i) Η πρόταση είναι σωστή. Στο σώµα ασκείται µια σταθερή δύναµη εξαιτίας της οποίας αποκτά και σταθερή επιτάχυνση της ίδιας κατεύθυνσης (προς τα δεξιά), οπότε εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη (επιταχυνόµενη) κίνηση, ξεκινλωντας από την ηρεµία.
ii)

Η πρόταση είναι λανθασµένη. Τη στιγµή t1 το σώµα έχει αποκτήσει κάποια ταχύτητα (από την προηγούµενη επιταχυνόµενη κίνησή του) την οποία και διατηρεί κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα.

iii) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Το σώµα αποκτά επιτάχυνση προς τα αριστερά, έχει όµως ταχύτητα προς
τα δεξιά, συνεπώς συνεχίζει να κινείται προς τα δεξιά, επιβραδυνόµενο.
iv) Με βάση την προηγούµενη ανάλυση, αφού το σώµα κινείται προς τα δεξιά, αποµακρύνεται συνεχώς
από την αρχική θέση Ο. Η πρόταση είναι σωστή.
v) Η πρόταση είναι σωστή. Στη διάρκεια της επιβράδυνσής του, η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή, αλλά το
µέτρο της είναι διαρκώς µικρότερη από την επιτάχυνση που είχε στο χρονικό διάστηµα 0-t1. Συνεπώς η
µείωση της ταχύτητάς του είναι αντίστοιχα µικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση της ταχύτητάς του
στο πρώτο χρονικό διάστηµα.

Σχόλιο:
Μια αναλυτικότερη δικαιολόγηση της v) πρότασης είναι:
Παίρνοντας το 2ο Νόµο του Νεύτωνα βρίσκουµε ότι για κάθε χρονικό διάστηµα η επιτάχυνση του σώµατος
είναι α=F/m. Κάνοντας τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο, παίρνουµε την
παρακάτω εικόνα:
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Αλλά το εµβαδόν του χωρίου µεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων, είναι αριθµητικά ίσο µε την µεταβολή της ταχύτητας. Συνεπώς
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Το σώµα λοιπόν τη στιγµή t3 κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα ίση µε το µισό της ταχύτητας που απέκτησε κατά την επιτάχυνσή του στο χρονικό διάστηµα 0-t1.

Επιµέλεια
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