Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κινηµατική

Θέση-Μετατόπιση.
Να τονίσουµε αρχικά ότι η θέση ενός υλικού σηµείου ορίζεται πάντα ως προς ένα ορισµένο
σύστηµα αναφοράς. Για παράδειγµα για να δώσουµε την θέση µιας µπάλας Σ, την καθορίζουµε
σε σχέση µε κάποιο γνωστό σηµείο. Στο παρακάτω σχήµα η θέση της µπάλας ως προς το µάτι
Ο, ενός παρατηρητή, καθορίζεται από το διάνυσµα r.

Για να ορίσουµε δε τη θέση του, σχεδιάζουµε ένα διάνυσµα το οποίο έχει αρχή το σηµείο αναφοράς (συνήθως την αρχή Ο ενός συστήµατος αξόνων xy, για µια θέση πάνω στο επίπεδο xy)
και τέλος τη θέση του υλικού σηµείου.

Αν τώρα το σώµα µας µετακινείται και πηγαίνει από µια θέση Α σε άλλη Β, ορίζουµε την µεταβολή της θέσης του ή αλλιώς µετατόπισή του, η οποία είναι επίσης διάνυσµα µε αρχή την αρχική θέση Α και τέλος την τελική θέση Β.
1) Με βάση τα παραπάνω, ένα κινητό µετακινείται πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο και στο
σχήµα φαίνονται οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες διέρχεται (η τροχιά του) πηγαίνοντας από την θέση Α στη θέση Β.

i) Να σχεδιάστε τα διανύσµατα της αρχικής θέσης, της τελικής θέσης του και της µετατόπισής του.
ii) Να σχεδιάστε τα αντίστοιχα διαγράµµατα ως προς το σύστηµα αναφοράς x΄Ο΄y΄.

Απάντηση:
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Στο σχήµα φαίνονται τα ζητούµενα διανύσµατα. Με σύγκριση των δύο σχηµάτων, συµπεραίνουµε ότι τα διανύσµατα θέσης είναι διαφορετικά για τα δύο συστήµατα αναφοράς, αλλά το
διάνυσµα της µετατόπισης είναι ανεξάρτητο του συστήµατος αναφοράς. Προσοχή τα συστήµατα αναφοράς µας xOy και x΄O΄y΄ θεωρούνται ακίνητα. Τα πράγµατα είναι διαφορετικά αν υπάρχει σχετική κίνηση του ενός ως προς το άλλο.
2) Έστω τώρα ότι ένα υλικό σηµείο µετακινείται από τη θέση Α στη θέση Β, όπου η µετακίνηση γίνεται πάνω σε ευθεία γραµµή. Προσανατολίζουµε την ευθεία και ορίζουµε το σηµείο Ο, σαν αρχή του άξονα x.

Να σχεδιάστε τα διανύσµατα της αρχικής θέσης, της τελικής θέσης του και της µετατόπισης
του σώµατος.
3) Σχεδιάστε επίσης τα ίδια διανύσµατα στην παρακάτω περίπτωση:

4) Ας το ξανακάνουµε στο παρακάτω σχήµα.

5) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας µε τις τιµές για τις θέσεις, την αλγεβρική τιµή της
µετατόπισης και το διάστηµα που διανύει το σώµα στα σχήµατα 1,2 και 3. Υπενθυµίζεται
ότι, από τη στιγµή που ένα διανυσµατικό µέγεθος είναι πάνω στον γνωστό άξονα x, γνωρίζουµε την διεύθυνσή του, συνεπώς µας αρκεί ένας αριθµός (θετικός ή αρνητικός) για να
µας δείξει το µέτρο του και την κατεύθυνσή του. Ο αριθµός αυτός ονοµάζεται αλγεβρική
τιµή του µεγέθους. Για παράδειγµα στο παρακάτω σχήµα:

Το διάνυσµα α έχει µήκος 7m, συνεπώς το µέτρο του είναι 7m και επειδή έχει φορά προς
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τ’ αριστερά η αλγεβρική του τιµή είναι α=-7m.

Απάντηση:
Τα διανύσµατα φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα.

Σχήµα 1
Σχήµα 2
Σχήµα 3

Θέση Α
x (m)
+4
-5
+6

Θέση Β
x (m)
+7
+7
-4

Μετατόπιση
∆x (m)
+3
+12
-10

∆ιάστηµα
s (m)
3
12
10

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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