Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Κινηµατική

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 2
1. Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε τις γραφικές παραστάσεις των ταχυτήτων για
δύο κινητά (το Α και το Β) που κινούνται ευθύγραµµα. Αν το κινητό Α την
στιγµή της εκκίνησης του προηγείται του Β κατά d = 0,5υοto, τότε την χρονική
στιγµή t = 2to:
α. το Α προηγείται του Β
β. το Β προηγείται του Α
γ. τα δύο κινητά συναντιούνται
Να επιλέξετε την σωστή σχέση αιτιολογώντας την απάντηση σας.
Λύση
Η µετατόπιση του κινητού Α είναι ίση αριθµητικά µε το εµβαδόν µεταξύ της γραφικής παράστασης και του
άξονα των χρόνων. Αυτό είναι ∆x A = Εµβ. = υο

3t o
⇒ ∆x A = 1, 5υο t o
2

Υποθέτοντας χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι η θέση του Β είναι η αρχή των αξόνων η θέση του Α στο τέλος της κίνησης του είναι: ∆xΑ = x1 – x0A ⇒ 1,5υοtο = x1 – 0,5υοtο ⇒ x1 = 2υοtο.
Η µετατόπιση του κινητού Β είναι ίση αριθµητικά µε το εµβαδόν µεταξύ της γραφικής παράστασης και του
άξονα των χρόνων. Άρα ∆x B = Εµβ. = 2υο (2 t o − t o ) ⇒ ∆x B = 2υο t o
Αλλά έχουµε: ∆xΒ = x2 – x0Β ⇒ 2υοtο = x1 – 0 ⇒ x2 = 2υοtο
∆ηλαδή ισχύει ότι x1 = x2, άρα τα δύο κινητά συναντιούνται.
Άρα σωστή είναι η απάντηση γ.
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2. Ο Τάσος και ο Νίκος ξεκινούν από την δουλειά τους (ίδιο σηµείο δηλαδή)
κινούµενοι ευθύγραµµα προς αντίθετες κατευθύνσεις, για µία αποστολή που
τους ανέθεσε το αφεντικό τους (όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα). Αφού
ολοκληρώσουν την αποστολή τους την χρονική στιγµή 2to, παίρνουν τον
δρόµο της επιστροφής κινούµενοι και οι δύο µε του ίδιου µέτρου σταθερή
ταχύτητα.
α. Πρώτος στο µέρος που δουλεύουν επιστρέφει ο Νίκος.
β. Πρώτος στο µέρος που δουλεύουν επιστρέφει ο Τάσος.
γ. Θα επιστρέψουν και οι δύο ταυτόχρονα
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση αιτιολογώντας την επιλογή σας.
Λύση
Οι µετατοπίσεις του Νίκου και του Τάσου είναι ίσες αριθµητικά µε τα εµβαδά

∆x Ν = Εµβ. =

2t o + t o
υο ⇒ ∆x Ν = 1, 5υο t o
2

∆x T = Εµβ. =

2t o + 1,5t o
(−υο ) ⇒ ∆x T = −1, 75υο t o
2

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο Τάσος µετατοπίστηκε περισσότερο από τον Νίκο και αφού θα στην επιστροφή θα
έχουν ταχύτητες ίδιου µέτρου, πρώτος θα επιστρέψει ο Νίκος αφού έχει να µετατοπιστεί λιγότερο.
Άρα σωστή είναι η απάντηση α.
3. Στο διπλανό διάγραµµα βλέπουµε τις ταχύτητες δύο κινητών Α και Β που
κινούνται ευθύγραµµα.
Α. Μελετώντας το διάγραµµα µπορούµε να πούµε ότι:
α. τα δύο κινητά κινούνται το ένα παράλληλα στο άλλο
β. κάθε στιγµή έχουν την ίδια επιτάχυνση
γ. κάθε στιγµή έχουν την ίδια ταχύτητα
Β. Το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου τµήµατος µας δείχνει:
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α. πόσο προηγείται το κινητό Β του κινητού Α
β. σε πόση παράλληλη απόσταση βρίσκονται οι ευθείες που κινούνται τα δύο κινητά
γ. πόσο διαφέρει η µετατόπιση που πραγµατοποιεί το κινητό Α σε σχέση µε αυτή του κινητού Β.
Λύση
Α. Οι ταχύτητες των δύο κινητών διαφέρουν αλλά έχουν σταθερή διαφορά. Επειδή τα σχήµατα (οι γραφικές
παραστάσεις) των δύο κινητών είναι ίδια έχουν σε κάθε σηµείο την ίδια κλίση. Η κλίση όµως σε διάγραµµα
υ – t µας δίνει την επιτάχυνση, οπότε σε κάθε χρονική στιγµή τα δύο κινητά έχουν την ίδια επιτάχυνση.
Άρα σωστή απάντηση η β.
Β. Το εµβαδόν σε διάγραµµα υ – t µεταξύ της γραφικής παράστασης και του
άξονα των χρόνων µας δίνει την µετατόπιση. Έτσι για κάθε κινητό η µετατόπιση είναι το γραµµοσκιασµένο τµήµα που φαίνεται στο διπλανό διάγραµµα
(το µπλε για το Α και το κόκκινο για το Β).
Η διαφορά λοιπόν των δύο µετατοπίσεων είναι ίση µε το αρχικά σκιασµένο τµήµα.
Άρα σωστή απάντηση η γ.
Σχόλιο: Για να ξέρουµε πόσο προηγείται το ένα κινητό του άλλου θα πρέπει να γνωρίζουµε τις θέσεις τους
και όχι τις µετατοπίσεις που πραγµατοποιεί καθένα σε κάποιο χρονικό διάστηµα.

Επιµέλεια

Bασίλης ∆ουκατζής
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