Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

Άνοδος µε δύναµη ανάλογη του χρόνου.
Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί στο έδαφος. Σε µια στιγµή t=0 ασκείται πάνω του, µια κατακόρυφη δύναµη µε φορά προς τα πάνω, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το
χρόνο, σύµφωνα µε τη σχέση F=4t (µονάδες στο S.Ι).
i) Ποια χρονική στιγµή t1 το σώµα θα εγκαταλείψει το έδαφος.
ii) Να βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να κάνετε τη γραφική της παράσταση µέχρι τη χρονική στιγµή t2=10s.
iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t2.
iv) Να βρεθεί η ισχύς της δύναµης F τη στιγµή t2.
Απάντηση:
i) Οι δυνάµεις που ασκούνται αρχικά στο σώµα, είναι το βάρος, η κάθετη αντίδραση του
επιπέδου Ν και η ασκούµενη από µας δύναµη F. Για το χρονικό διάστηµα που το σώµα
παραµένει σε επαφή µε το έδαφος, ισχύει:
ΣF=0 → F+Ν-mg=0 → Ν=mg-F=20-4t (µονάδες στο S.Ι.)
Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει, ότι η κάθετη αντίδραση του επιπέδου Ν, µειώνεται και αυτό θα ισχύει µέχρι τη στιγµή που θα µηδενιστεί. Τη στιγµή αυτή, το σώµα θα πάψει να
βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος και θα κινηθεί προς τα πάνω. Άρα:
Ν=20-4t1 =0 → 4t1=20→ t1=5s.
ii) Μετά τη χρονική στιγµή t1=5s, το σώµα κινείται προς τα
πάνω µε την επίδραση της δύναµης F και του βάρους, όπως
στο διπλανό σχήµα.
Από το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε:
ΣF=mα→ F-mg=mα → 4t-2·10=2·α→
α=2t-10 (µονάδες στο S.Ι)
Οπότε η γραφική της παράσταση, είναι αυτή στο διπλανό σχήµα.
iii) Το εµβαδόν του τριγώνου µε κίτρινο χρώµα, στο παραπάνω διάγραµµα α-t, είναι αριθµητικά ίσο µε τη
µεταβολή της ταχύτητας. Συνεπώς ∆υ= ½ β·υ= ½ ·5·10m/s =25m/s → υ2-υ1=25m/s. Αλλά το σώµα ξεκινά την στιγµή t1=5s, οπότε υ1=0 και άρα υ2=25m/s.
iv) Η ισχύς της δύναµης τη στιγµή t2 είναι:

P = F ⋅υ
όπου F=4t2=40Ν και υ=υ2=25m/s, οπότε:

P = F ⋅υ = 40 ⋅ 25W = 1000W
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