Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Μια σταθερή και µια µεταβλητή δύναµη.
Ένα σώµα µάζας m=2kg αρχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξεκινώντας από την ηρεµία, µε την
επίδραση δύο οριζοντίων δυνάµεων F1και F2. Η δύναµη F2 είναι σταθερή µέτρου 6Ν, ενώ η F1 µεταβλητή,
το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται όπως στο σχήµα.

i) Να γίνει το διάγραµµα της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.
ii) Ποια είναι η ταχύτητα του σώµατος και ποια η µετατόπισή του τη χρονική στιγµή t1=10s;
iii) Ποια χρονική στιγµή το σώµα αρχίζει να επιβραδύνεται;
iv) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος.
v) Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t2=20s.
Απάντηση:
i) Από τον θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής παίρνουµε ΣF=m·α, οπότε από 0-10s η επιτάχυνση είναι σταθερή:
a=

F1 − F2 10 N − 6 N
=
= 2m / s 2
m
2kg

Στο χρονικό διάστηµα από 10s-20s η δύναµη F1 µειώνεται γραµµικά άρα και η συνισταµένη δύναµη θα
µειώνεται γραµµικά και η επιτάχυνση επίσης θα µειώνεται γραµµικά και για t=20s έχουµε:
a=

− F2 −6 N
=
= −3m / s 2 .*
m
2kg

Η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης µε βάση τα παραπάνω, είναι όπως στο παρακάτω διάγραµµα.

ii) Από το προηγούµενο διάγραµµα το εµβαδόν του σχηµατιζόµενου ορθογωνίου από 0-10s είναι ίσο αριθµητικά µε τη µεταβολή της ταχύτητας του σώµατος. ∆ηλαδή:
∆υ=2·10 m/s = 20m/s ή υ-υ0=20m/s άρα υ=20m/s.
Η επιτάχυνση του σώµατος είναι σταθερή και κατά συνέπεια η κίνησή του είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.
x = ½ αt2 = ½ 2 102 m =100m
iii) Με βάση το διάγραµµα της επιτάχυνσης παρατηρούµε ότι σε χρονικό διάστηµα 10s το µέτρο της επιτάwww.ylikonet.gr
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χυνσης µεταβάλλεται κατά 5m/s2, δηλαδή µεταβάλλεται κατά 1m/s2 σε κάθε 2s, άρα θα απαιτηθεί χρονικό διάστηµα 4s για να µηδενιστεί η επιτάχυνση. Άρα τη χρονική στιγµή t3=14s το σώµα σταµατά να
επιταχύνεται και αρχίζει να επιβραδύνεται.
iv) Η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος είναι τη στιγµή που παύει να επιταχύνεται και αρχίζει να επιβραδύνεται, δηλαδή τη στιγµή t=14s και υπολογίζεται από το εµβαδόν στο διάγραµµα α-t. ∆ηλαδή
∆υ= υ-υ0 = (2·10 + ½ 4·2) m/s =24m/s ή υ=24m/s, αφού υ0=0.
v) Από το διάγραµµα της επιτάχυνσης υπολογίζοντας το εµβαδόν από 10s-20s υπολογίζουµε την µεταβολή της ταχύτητας:
∆υ= ½ 2·4 + ½ 6·(-3) = (4-9)m/s= -5m/s ή υ-υ0 = -5m/s ή υ= 20m/s – 5m/s. Άρα υ=15m/s.
Σχόλιο:
* Μπορούµε να το αποδείξουµε και µε Μαθηµατικά.
Ποια είναι η συνάρτηση της δύναµης σε συνάρτηση µε το χρόνο από 10s-20s;
Αφού η γραφική παράσταση είναι ευθεία, είναι συνάρτηση της µορφής y=αx+ β, δηλαδή εδώ:
F=at +β (1)
Για t=10s, F=10 Ν και έχουµε: 10=10a+β (2)
Για t=20s, F=0 οπότε: 0=20a+β (3)
Με αφαίρεση των (2) και (3) κατά µέλη παίρνουµε 10= -10a ή a= -1 και µε αντικατάσταση β=20.
Οπότε η σχέση (1) γράφεται F1 = (-t +20) Ν
Για την επιτάχυνση θα έχουµε α=ΣF/m = (-t+20-6)/2 m/s2 = (7-t/2) m/s2
Από τη σχέση αυτή προκύπτει η γραφικά παράσταση της επιτάχυνσης, όπου για t=10s µας δίνει
α=7-10/2=2m/s2, ενώ για t=20, α= (7-10)m/s2 = -3m/s2. Ενώ αν θέσουµε α=0 βρίσκουµε 7-t/2=0 ή t=14s.
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