Κινηµατική

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κινηµατική. Ερωτήσεις µε δικαιολόγηση
1) ∆ιάγραµµα θέσης και µια ερώτηση στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα, κατά µήκος του άξονα x και στο διάγραµµα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες.
i) Η κίνηση του σώµατος είναι επιβραδυνόµενη.
ii) Η ταχύτητα του σώµατος παραµένει σταθερή.
iii) Το σώµα κινείται προς τ’ αριστερά (αρνητική κατεύθυνση).
iv) Η ταχύτητα του σώµατος έχει τιµή υ= - 5m/s.
v) Τη στιγµή t1=4s όπου x=0 και η ταχύτητα του σώµατος είναι µηδενική.
vi) Τη στιγµή t2=6s το σώµα βρίσκεται στη θέση x2= - 10m.
.Απάντηση:
.Η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλή και η τιµή της ταχύτητας µπορεί να υπολογιστεί για το χρονικό διάστηµα 0-4s:

υ=

∆x 0 − 20m
=
= −5m / s .
∆t
4s − 0

Η εξίσωση της κίνησης είναι:
∆x=υ·∆t →
x= x0+υt

και για t=6s παίρνουµε:
x= 20m +(-5m/s) · 6s= 20m-30m=-10m.

Έτσι οι απαντήσεις είναι:
…… 1)Λ …….. 2) Σ ……… 3) Σ ………. 4) Σ ………. 5) Λ ………..6) Σ
2) Προς τα πού κινείται ένα σώµα; Και η επιτάχυνσή του;

Το παρακάτω διάγραµµα αφορά ένα σώµα που κινείται ευθύγραµµα σε προσανατολισµένο άξονα x΄x.
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Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
i) Από 0-1s το σώµα κινείται προς τα αρνητικά του άξονα και η επιτάχυνσή του είναι θετική.
ii) Από 1s-2s το σώµα κινείται προς τα θετικά του άξονα και η επιτάχυνσή του είναι αρνητική.
iii) Από 2s-3s το σώµα κινείται προς τα αρνητικά και η επιτάχυνσή του είναι αρνητική.
iv) Από 3s-4s το σώµα επιταχύνεται.
Απάντηση:
i) Η ταχύτητα είναι αρνητική αλλά έχει θετική κλίση, συνεπώς θετική επιτάχυνση. Σ.
ii) Η πρόταση είναι λάθος, αφού έχουµε θετική επιτάχυνση.
iii) Η πρόταση είναι επίσης λάθος. Το σώµα έχει θετική ταχύτητα, συνεπώς κινείται προς τα δεξιά, αλλά
η επιτάχυνση είναι αρνητική.
iv) Το σώµα κινείται προς τα αριστερά (αρνητική ταχύτητα), έχοντας και αρνητική επιτάχυνση, το µέτρο
της ταχύτητας αυξάνεται και η κίνηση είναι επιταχυνόµενη.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

