Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Μεταβλητή δύναµη και µέγιστη ταχύτητα.
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Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή t0=0 έχει ταχύτητα υ0=4m/s. Στο
παραπάνω σχήµα δίνεται το διάγραµµα της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.
i) Βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t1= 3s.
ii) Αν το διάγραµµα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ήταν όπως στο παρακάτω διάγραµα, ποια
θα ήταν η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t2=3s;

iii) Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί στο έδαφος. Για t0=0 δέχεται την επίδραση µιας
µεταβλητής δύναµης που το µέτρο της µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα µε την
σχέση F=40-10t (µονάδες στο S.Ι.). Αν g=10m/s2:
α) Για πόσο χρονικό διάστηµα η ταχύτητα του σώµατος αυξάνεται;
β) Ποια είναι η µέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώµα κατά την προς τα πάνω
κίνησή του;
γ) Επί πόσο χρόνο το σώµα κινείται προς τα πάνω;

Απάντηση:
i) Η κίνηση του σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη και η ταχύτητά του δίνεται από την
εξίσωση:
υ=υ0+α·t = 4m/s+2m/s2·3s= 10m/s.
Θα µπορούσαµε βέβαια να βρούµε την ταχύτητα του σώµατος υπολογίζοντας
το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου ορθογωνίου στο διάγραµµα της επιτάχυνσης. Τι µετράει το εµβαδόν αυτό; Μα την µεταβολή της ταχύτητας του
σώµατος.
Έτσι ∆υ=2·3m/s=6m/s, οπότε:
∆υ=υ-υ0 →
υ=υ0+∆υ= 10m/s.
ii) Στην περίπτωση αυτή η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή οπότε δεν έχουµε εξίσωση µε την βοήθεια της
οποίας θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε την τελική ταχύτητα του σώµατος. Εκµεταλευόµενοι όµως το
γραµµοσκιασµένο εµβαδόν στο διάγραµµα της επιτάχυνσης, παίρνουµε:
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

iii)
∆υ= ½ 2·3 m/s= 3m/s και ∆υ=υ-υ0 →
υ=υ0+∆υ= 4m/s+ 3m/s=7m/s.
iv) Οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα είναι το βάρος του Β=mg=2·10Ν=20Ν µε φορά προς τα κάτω και
η δύναµη F µε φορά προς τα πάνω.
Από τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα έχουµε:
ΣF=mα →
F-Β=mα → 40-10t – 20 = 2α →
2α= 20- 10t →
α=10-5t
Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης είναι όπως στο διπλανό σχήµα.
Με βάση την τιµή της επιτάχυνσης παρατηρούµε ότι το σώµα επιταχύνεται προς τα πάνω µέχρι την χρονική στιγµή t1=2s, ενώ
µετά ενώ κινείται προς τα πάνω το σώµα έχει επιτάχυνση αρνητική (προς τα κάτω) και επιβραδύνεται.
α) Το σώµα έχει µέγιστη τιµή ταχύτητας την χρονική στιγµή που παύει να επιταχύνεται και πριν αρχίσει να επιβραδύνεται. ∆ηλαδή η ταχύτητα είναι µέγιστη την χρονική στιγµή t1=2s.
β) Αλλά ∆υ= ½ 2· 10m/s= 10m/s. Τότε υ-υ0=10m/s ή
Αφού υ0=0 →
υ2=10m/s.
γ) Το σώµα παύει να κινείται προς τα πάνω σε µια θέση που η ταχύτητά του µηδενίζεται. Αυτό συµβαίνει για t=4s αφού ∆υ= ½ 2·10 + ½ 2·(-10) = 0
Συνεπώς το σώµα κινείται προς τα πάνω για χρονικό διάστηµα ∆t=4s.

Επιµέλεια
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