Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κινηµατική

Απόσταση ασφαλείας µεταξύ αυτοκινήτων.
Σε ένα ευθύγραµµο δρόµο κινούνται µε την ίδια ταχύτητα υ0=72km/h δύο φορτηγά σε απόσταση d µεταξύ
τους όπως στο σχήµα.

Σε µια στιγµή ο οδηγός του Α φορτηγού βλέπει ένα εµπόδιο και φρενάρει απότοµα. Ο χρόνος αντίδρασής
του είναι t1=0,8s. Τον ίδιο χρόνο αντίδρασης έχει και ο οδηγός του Β φορτηγού που βλέπει τα πίσω φανάρια
του φορτηγού που προπορεύεται. Τα δύο φορτηγά επιβραδύνονται µε την ίδια επιβράδυνση και τελικά σταµατούν σε επαφή του πίσω προφυλακτήρα του Α µε τον µπροστινό του Β.
Να υπολογιστεί η αρχική απόσταση d, µεταξύ των δύο φορτηγών.
Απάντηση:
Η µετατόπιση του Α φορτηγού είναι ∆x1=∆x1α+∆x1β, όπου ∆x1α=υ0·t1 η µετατόπιση µέχρι να αντιδράσει ο
οδηγός και να πατήσει το φρένο για να επιβραδύνει το όχηµά του και ∆x1β η µετατόπισή του στη διάρκεια
του φρεναρίσµατος, όπου
∆x1β= υ0·t2 + ½ α·t22 (1) ενώ
υ=υ0+αt2 (2)
Όπου t2 το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το φρενάρισµα.
Τη στιγµή που σταµατά το φορτηγό υ=0 και από την (2) έχουµε: t2 = −
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a

και µε αντικατάσταση στην (1)
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Να σηµειωθεί ότι αν υ0>0, τότε α<0. Συνεπώς:
∆x1=∆x1α+∆x1β= υ0·t1 -

υ02
2a

Με την ίδια λογική η µετατόπιση του Β φορτηγού θα είναι:
∆x2= ∆x2α+∆x2β, όπου ∆x2α= υ0·2t1, αφού θα περάσει χρονικό διάστηµα t1 µέχρι να αρχίσει να φρενάρει ο
οδηγός του Α οχήµατος και ακόµη χρονικό διάστηµα t1 µέχρι να αντιδράσει και να φρενάρει ο οδηγός του Β
(θεωρούµε ότι ο οδηγός του Β παρακολουθεί τα πίσω φανάρια του Α και βλέπει ότι το Α φορτηγό φρενάρει). Εξάλλου για το χρονικό διάστηµα του φρεναρίσµατος θα ισχύουν οι ίδιες εξισώσεις µε την κίνηση του
Α, δηλαδή ∆x2β =

υ02
− 2a

. Άρα:

∆x2= 2υ0·t1-

υ02
2a
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Αλλά µε βάση το σχήµα έχουµε:
d+∆x1=∆x2 ή
d=∆x2-∆x1 = 2υ0·t1-

υ02
2a

- (υ0·t1 -

υ02
2a

) = υ0·t1 = 72

1000 m
⋅ 0 ,8 s = 16 m
3600 s

Επιµέλεια
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