Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Επανάληψη

Κίνηση µε µεταβλητή δύναµη.
Πάνω σε ένα αρχικά ακίνητο σώµα που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται µια οριζόντια δύναµη η οποία µεταβάλλεται όπως στο
διάγραµµα. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες και
γιατί;
i) Από 0-4m η κίνηση του σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.
ii) Μεταξύ των θέσεων 4m-6m η κίνηση είναι επιβραδυνόµενη.
iii) Από 6m-8m το σώµα κινείται προς τα αριστερά (αρνητική φορά).
iv) Η κινητική ενέργεια έχει µέγιστη τιµή στη θέση x2=6m.
v) Για τις κινητικές ενέργειες στις θέσεις x1=4m και x3=8m ισχύει Κ1=Κ3.
vi) Η ισχύς της δύναµης από 0-4m παραµένει σταθερή.
Απάντηση:
i) Από 0-4m το σώµα δέχεται σταθερή δύναµη, οπότε αποκτά σταθερή επιτάχυνση και η κίνηση είναι
ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη. Η πρόταση είναι σωστή.
ii) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Το σώµα συνεχίζει να έχει επιτάχυνση προς τα δεξιά και η ταχύτητά του
αυξάνεται, απλά µε µικρότερη επιτάχυνση (µε µικρότερο ρυθµό).
iii) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Το σώµα εξαιτίας όλου του προηγούµενου διαστήµατος έχει ταχύτητα
θετική (προς τα δεξιά), ενώ η δύναµη είναι αρνητική και η κίνησή του θα είναι επιβραδυνόµενη.
iv) Εφαρµόζοντας το θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας παίρνουµε:
Κτελ-Καρχ=WF → Κ= WF (1)
Εξάλλου το έργο της δύναµης υπολογίζεται από το εµβαδόν του χωρίου ανάµεσα στη γραφική παράσταση και τον άξονα x. Συνεπώς µέχρι τη θέση x=6m το έργο είναι θετικό και η κινητική ενέργεια του
σώµατος αυξάνεται. Μετά τη θέση x=6m το έργο της δύναµης γίνεται αρνητικό και η κινητική ενέργεια, αρχίζει να µειώνεται.
v) Από την σχέση (1) προκύπτει Κ1=WF=+4α, ενώ K 3 = +4a +
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Η πρόταση είναι σωστή.
vi) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Η ισχύς της δύναµης δίνεται από την εξίσωση Ρ=F·υ. Αλλά η ταχύτητα
του σώµατος αυξάνεται (επιταχυνόµενη κίνηση), οπότε αυξάνεται και η ισχύς.
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