Υλικό Φυσικής – Χημείας

Κινηματική

1.1. Κινηματική Ομάδα Ε.
61. Μετά από λίγο αρχίζει να επιταχύνεται.
Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υΑ=21,8m/s και υΒ=12m/s,
προς την ίδια κατεύθυνση. Σε μια στιγμή τα αυτοκίνητα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, στη θέση που
στέκεται ακίνητο ένα παιδί, όπως στο σχήμα.
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i) Να βρεθούν πόσο απέχουν τα αυτοκίνητα από το παιδί, μετά από χρόνο 5s.
ii) Τη στιγμή που το Β αυτοκίνητο απέχει 58,8m από το προπορευόμενο αυτοκίνητο Α, ο οδηγός του
προσδίδει σταθερή επιτάχυνση, με αποτέλεσμα να το φτάσει σε μια θέση που απέχει 436m από το
παιδί. Θεωρώντας ως t=0 τη στιγμή που τα αυτοκίνητα περνούν μπροστά από το παιδί, το οποίο στέκεται στη θέση x=0:
α) Ποια χρονική στιγμή αρχίζει να επιταχύνεται το Β αυτοκίνητο;
β) Ποια στιγμή τα δυο οχήματα θα βρίσκονται ξανά το ένα δίπλα στο άλλο;
γ) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση με την οποία κινήθηκε το Β αυτοκίνητο.
iii) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας- χρόνου και θέσης- χρόνου για τα δύο αυτοκίνητα,
στους ίδιους άξονες.

62. Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα
Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υ1=10m/s και υ2=54km/h,
προς την ίδια κατεύθυνση. Σε μια στιγμή (στην οποία θεωρούμε t=0) τα αυτοκίνητα βρίσκονται το ένα δίπλα
στο άλλο, όπως στο σχήμα. Θεωρούμε τη θέση αυτή ως την αρχή του άξονα (x=0).
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i) Ποιο αυτοκίνητο κινείται γρηγορότερα;

ii) Να βρεθεί η απόσταση των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t1=10s. (Να μην ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις των αυτοκινήτων, τα οποία να αντιμετωπίσετε ως υλικά σημεία).
iii) Τη στιγμή t1 το Α αυτοκίνητο αποκτά σταθερή επιτάχυνση α1=0,4m/s2 με φορά προς τα δεξιά.
α) Να βρεθεί η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t2=30s.
β) Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα δύο αυτοκίνητα τη στιγμή t2;
iv) Ποιο αυτοκίνητο θα φτάσει πρώτο στη θέση x3=580m;
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