Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κινηµατική

Επιτάχυνση ή επιβράδυνση;
.Όταν µεταβάλλεται η ταχύτητα ενός κινητού, τότε ορίζεται η επιτάχυνση ως ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας α=dυ/dt. Αυτή είναι διάνυσµα µε κατεύθυνση αυτήν της µεταβολής της ταχύτητας. ∆είτε τα παρακάτω
σχήµατα.
Στο σχήµα (1) όπου το σώµα κινείται προς τα δεξιά, αν η ταχύτητα αυξάνεται το διάνυσµα της επιτάχυνσης
έχει φορά προς τα δεξιά (ίδια µε της ταχύτητας), ενώ αν µειώνεται έχει φορά προς τ’ αριστερά (αντίθετη φορά από την ταχύτητα).

Στο σχήµα (2) που το σώµα κινείται προς τ’ αριστερά, επίσης αν αυξάνεται το µέτρο της ταχύτητας, η επιτάχυνση έχει την ίδια κατεύθυνση, ενώ αν µειώνεται το µέτρο της ταχύτητας, έχει αντίθετη φορά.

Στο (3) σχήµα η επιτάχυνση, προφανώς αφού έχει την κατεύθυνση της µεταβολής της ταχύτητας, έχει άλλη
κατεύθυνση, προς το εσωτερικό µέρος της τροχιάς.

…..
Έχει επικρατήσει στην εκπαίδευσή µας την κίνηση που το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται να την ονοµάζουµε επιταχυνόµενη, ενώ αν µειώνεται το µέτρο της ταχύτητας να την ονοµάζουµε επιβραδυνόµενη. Έτσι στα
σχήµατα (1) και (2) έχουµε από µια επιταχυνόµενη και µια επιβραδυνόµενη κίνηση και αυτό ανεξάρτητα
από το αν η τιµή της επιτάχυνσης υπολογίζεται θετική ή αρνητική.
Ας έρθουµε για παράδειγµα στην κίνηση του σώµατος του παρακάτω διαγράµµατος:

Πώς θα χαρακτηρίζαµε την κίνηση του κινητού; Με βάση τα προηγούµενα άλλη είναι η κίνηση από 0-6s
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(επιβραδυνόµενη) και άλλη από 6s-10s (επιταχυνόµενη) όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα.

Και ερχόµαστε τώρα στις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση. Πώς να τις γράψουµε; Το σχολικό βιβλίο
προτείνει:
Αν η κίνηση είναι επιταχυνόµενη:
υ= υ0+αt και x= υ0t + ½ αt2
Μήπως εννοεί ότι παίρνουµε σαν δεδοµένο ότι το σώµα κινείται επιταχυνόµενο προς την θετική κατεύθυνση; Μάλλον ναι, αλλά τότε τι θα αντικαταστήσει στις εξισώσεις ο µαθητής όταν θα έχει την προς τα αριστερά κίνηση του σχήµατος (2);
Αν η κίνηση είναι επιβραδυνόµενη:
υ= υ0- αt και x= υ0t - ½ αt2
Μήπως εννοούµε ότι έχουµε θετική αρχική ταχύτητα και αρνητική επιτάχυνση και θάταν προτιµότερο να
γράφαµε:
υ= υ0- |α|t και x= υ0t - ½ |α|t2;
Στο διάγραµµα:

Το σώµα έχει µια σταθερή επιτάχυνση, άρα εκτελεί µια κίνηση:
Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη.
Γιατί µια κίνηση; Μα τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει µια κίνηση;
Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ.
Και εδώ η επιτάχυνση είναι σταθερή. Έτσι οι εξισώσεις µας είναι:
υ= υ0+ αt (1)
∆x = υ0t + ½ αt2 (2)
Και ισχύουν παντού και πάντα, είτε το σώµα κινείται προς τα δεξιά είτε αριστερά, είτε η ταχύτητα αυξάνεται
είτε µειώνεται. Αρκεί να µπορούν οι µαθητές µας να κάνουν µια αντικατάσταση χρησιµοποιώντας τις τιµές
των µεγεθών µε το πρόσηµό τους.
.
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Παράδειγµα:
∆ύο κινητά κινούνται όπως στο παρακάτω σχήµα και σε µα στιγµή, όπου θεωρούµε t0=0 έχουν ταχύτητες
µέτρων υ1=4m/s και υ2= 8m/s, ενώ κινούνται µε σταθερές επιταχύνσεις µέτρων α1= 2m/s2 και α2= 3m/s2.

Να βρεθούν οι ταχύτητες των δύο κινητών τη χρονική στιγµή t1=4s.
.
Απάντηση:
Για το Α κινητό:
υΑ= υ1+α1 t = 4m/s+(-2)·4 m/s = -4m/s. Το κινητό τη στιγµή αυτή κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση
του άξονα.
Για το Β κινητό:
υΒ= υ2+α2 t = -8 m/s + 3·4 m/s = +4m/s. Το Β κινητό κινείται προς τα δεξιά (θετική φορά του άξονα).

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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