Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κινηµατική

Μεγέθη κινηµατικής
Επειδή στα σχολικά, και όχι µόνον, βιβλία µερικά από τα βασικά µεγέθη κινηµατικής δεν αποσαφηνίζονται
πλήρως ή παρουσιάζονται µε λανθασµένο τρόπο ή µπερδεύονται µεταξύ τους µε συνέπεια να δηµιουργείται
σύγχιση, αλλά και να χρησιµοποιείται άλλο µέγεθος αντί άλλου, καταθέτω προς συζήτηση µερικές απόψεις
αποσαφήνισης

Θέση x (ή διάνυσµα θέσης)
Πρόκειται για διάνυσµα που αρχίζει από το σηµείο αναφοράς (ή αφετηρία, που επιλέγεται αυθαίρετα) και
τελειώνει στο υλικό σηµείο (ή στο κέντρο µάζας στερεού)
Προφανώς η θέση εξαρτάται από το σηµείο αναφοράς που επελέγη

Μετατόπιση ∆x
Πρόκειται για διάνυσµα που αρχίζει από την αρχική (γεωµετρική) θέση ενός υλικού σηµείου και τελειώνει
στην τελική (γεωµετρική) θέση του
Η µετατόπιση υπολογίζεται από τη διανυσµατική διαφορά xτελ-xαρχ και δεν εξαρτάται από το σηµείο αναφοράς (ευτυχώς, διότι άλλως δεν θα µπορούσαµε να συνεννοηθούµε µεταξύ µας)

Απόσταση d δυο σηµείων
Πρόκειται για µονόµετρο µέγεθος ίσο µε το µέτρο του διανύσµατος που αρχίζει από το ένα σηµείο και τελειώνει στο άλλο
Μήκος διαδροµής s
Πρόκειται για µονόµετρο µέγεθος ίσο µε το µέτρο της µετατόπισης αν η διεύθυνση κίνησης παραµένει σταθερή ή για το άθροισµα των µέτρων των επί µέρους µετατοπίσεων αν η διεύθυνση κίνησης µεταβάλλεται (το
µήκος της διαδροµής δεν είναι πάντα ίσο µε το µέτρο της µετατόπισης, για παράδειγµα όταν ένα κινητό διαγράφει µια πλήρη κυκλική διαδροµή το µήκος της διαδροµής είναι 2πR και το µέτρο της µετατόπισης είναι
0, και κάποιες φορές είναι πιο χρήσιµο, πρακτικά, απ' αυτό, για παράδειγµα όταν ένα αυτοκίνητο πραγµατοποιήσει τη διαδροµή Αθήνα-Νεάπολη Λακωνίας-Αθήνα 33 φορές το µήκος της διαδροµής δείχνει το κόστος
ενώ το µέτρο της µετατόπισης δεν δείχνει τίποτα αφού είναι 0 )
∆ιάστηµα s (;)
Πρόκειται για µονόµετρο µέγεθος που άλλοτε χρησιµοποιείται ως µέτρο της µετατόπισης και άλλοτε ως µήκος διαδροµής (και που, καλό θα είναι, να πάψει να χρησιµοποιείται εντελώς)

Επιµέλεια

Βαγγέλης Κουντούρης

www.ylikonet.gr

1

