Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Οριζόντια βολή

Τέσσερις ερωτήσεις.
Το µπαλάκι στο τραίνο.

Το τραίνο κινείται µε σταθερή ταχύτητα V . Ο µικρός

ur
V

αφήνει το µπαλάκι να πέσει από το χέρι του.
Το µπαλάκι θα πέσει:
1. Στο σηµείο Α.
2. Μπροστά από το σηµείο Α.
3. Πίσω από το σηµείο Α.
Επιλέξατε και αιτιολογήσατε την απάντησή σας.

A

Θεωρήσατε αµελητέα την αντίσταση του αέρα.

Απάντηση:
Έστω ότι σε χρόνο t το µπαλάκι χτυπά στο πάτωµα.
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Το µπαλάκι εκτελεί οριζόντια βολή και η οριζόντια προβολή της µετατόπισής του είναι: x = V .t
Στον ίδιο χρόνο η µετατόπιση του σηµείου Α είναι : ( AA′) = V .t
Είναι φανερό το ότι ( AA′) = x δηλαδή ότι το µπαλάκι θα πέσει στα πόδια του µικρού ο οποίος θεωρεί πως
το µπαλάκι κάνει ελεύθερη πτώση.
Το µπαλάκι στο τραίνο 2ο µέρος.

ur
V

Το τραίνο κινείται µε σταθερή ταχύτητα V . Ο µικρός
αφήνει το µπαλάκι να πέσει από το χέρι του και την ίδια
στιγµή το τραίνο φρενάρει.
Το µπαλάκι θα πέσει:

A

4. Στο σηµείο Α.
5. Μπροστά από το σηµείο Α.
6. Πίσω από το σηµείο Α.
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Επιλέξατε και αιτιολογήσατε την απάντησή σας.
Θεωρήσατε αµελητέα την αντίσταση του αέρα.
Απάντηση:
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Έστω ότι σε χρόνο t το µπαλάκι χτυπά στο πάτωµα.
Το µπαλάκι εκτελεί οριζόντια βολή και η οριζόντια προβολή της µετατόπισής του είναι: x = V .t
Το τραίνο επιβραδύνεται µε επιβράδυνση a οπότε η µετατόπιση του σηµείου Α είναι : ( AA′) = V .t −

1 2
a.t
2

Είναι φανερό το ότι ( AA′) < x δηλαδή ότι το µπαλάκι θα πέσει µπροστά από τον µικρό ο οποίος βλέπει
τροχιά που σηµειώνεται µε µπλε χρώµα.
Το ότι αντιλαµβάνεται ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση ξεφεύγει από το επίπεδο και τους
στόχους της τάξης,

Το τόξο και η µπάλα.

ur
V
Το παιδί εκτοξεύει τη µπάλα µε οριζόντια ταχύτητα V.
Για να την πετύχει η κοπέλα πρέπει να αφήσει το βέλος:
1. Τη στιγµή που η µπάλα βρίσκεται µπροστά της.
2. Πριν τη στιγµή αυτήν.
3. Μετά τη στιγµή αυτήν.
Επιλέξατε και αιτιολογήσατε την απάντησή σας.
Θεωρήσατε αµελητέα την αντίσταση του αέρα.
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V
Απάντηση:
Έστω ότι η κοπέλα αφήνει τη
χορδή τη στιγµή που η µπάλα
είναι στο ίδιο µε αυτήν
οριζόντιο επίπεδε,
Ονοµάζουµε µηδέν τη στιγµή

y1

uur
Vo

y2

αυτήν.

uur
Η µπάλα έχει µια ταχύτητα Vo
τη στιγµή µηδέν.
Ισχύουν οι σχέσεις :

y1 =

1 2
g .t
2

και

y2 = Vo .t +

1 2
g .t
2

Εποµένως y1 < y2 δηλαδή η µπάλα είναι συνεχώς σε χαµηλότερο ύψος. Για να την πετύχει πρέπει να
αφήσει το βέλος πιο πριν.

Οι δύο µπάλες.
Οι µπάλες βάλλονται ταυτόχρονα µε οριζόντιες
ταχύτητες. .Είναι δυνατόν να συναντηθούν;

H1

y1

y2

H2

Απάντηση:
Σε χρόνο t κάθε µπάλα έχει πέσει κατά
Έτσι y1 = H1 −

1 2
g .t .
2

1 2
1
g .t και y2 = H 2 − g .t 2
2
2

Κάθε στιγµή y1 > y2 οπότε µε όποιες οριζόντιες ταχύτητες και αν βληθούν δεν θα συναντηθούν.

Επιµέλεια:

Γιάννης Κυριακόπουλος
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