2.13.Kulkanarówni
Kulka stalowa znajdująca siĊ na szczycie gáadkiej równi pochyáej zaczĊáa poruszaü siĊ w dóá
równi z przyspieszeniem 0,5 Τ ଶ . Kiedy znalazáa siĊ juĪ na dole, poruszaáa siĊ dalej
po poziomym stoliku. W ciągu 12 s pokonaáa drogĊ caákowitą 20 metrów. Oblicz czas ruchu
kulki na równi pochyáej. SiáĊ tarcia moĪna pominąü.
PodpowiedĨ 1: Wypisz dane, które znamy z treĞci zadania.
ROZWIĄZANIE
a = 0,5 Τଶ
s = 20 m
t = 12 s
t1 = ? (s)

 przyspieszenie kulki na równi pochyáej,
 caákowita droga, jaką pokonaáa kulka na równi pochyáej i poziomym stoliku,
 caákowity czas ruchu kulki,
 czas ruchu kulki na równi pochyáej.

PodpowiedĨ 2: Narysuj schemat i zaznacz na nim wszystkie wielkoĞci. Jaką drogĊ pokona
kulka na równi pochyáej i jaka bĊdzie jej prĊdkoĞü na koĔcu równi?
ROZWIĄZANIE

Kulka porusza siĊ po równi pochyáej ruchem jednostajnie przyspieszonym i pokonuje
w czasie t1 drogĊ s1 oraz uzyskuje koĔcową prĊdkoĞü v:
s1

1 2
at1 ,
2

 ൌ ܽݐଵ Ǥ

(1)
(2)

PodpowiedĨ 3: Ruch kulki po poziomym stoliku. Jakim rodzajem ruchu porusza siĊ kulka?
ROZWIĄZANIE
Po poziomym stoliku kulka porusza siĊ ruchem jednostajnym z prĊdkoĞcią v. DrogĊ pokonaną
przez kulkĊ w czasie tt1 na poziomym stoliku s2 moĪna zapisaü nastĊpująco:
ݏଶ ൌ ሺ ݐെ ݐଵ ሻ ൌ ܽݐଵ ሺ ݐെ ݐଵ ሻǤ
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(3)

PodpowiedĨ 4: Jaka jest caákowita droga pokonana przez kulkĊ?
ROZWIĄZANIE
Kulka po równi pochyáej poruszaáa siĊ ruchem jednostajnie przyspieszonym i pokonaáa drogĊ
s1, natomiast po poziomym stoliku poruszaáa siĊ ruchem jednostajnym i pokonaáa drogĊ s2.
Zapiszmy wzór na drogĊ caákowitą:

s s1  s2 ,
s

(4)

1 2
at 1  at 1 (t  t1 ) .
2

(5)

Po opuszczeniu nawiasów moĪemy napisaü:
s

1
 at 12  at 1t .
2

(6)

Porządkujemy równanie kwadratowe:
t12  2tt1 

2s
a

0.

(7)

Rozwiązujemy równanie kwadratowe i wybieramy rozwiązanie speániające nastĊpujący
warunek: t1  t , tzn. czas ruchu kulki na równi pochyáej musi byü krótszy od czasu
caákowitego ruchu na równi i poziomym stoliku.
t1

t  t2 

2s
.
a

(8)

Podstawiając dane liczbowe do powyĪszego wzoru otrzymujemy:
t1

12  12 2 

2  20
0,5

4s.

(9)

OdpowiedĨ
Czas ruchu kulki na równi pochyáej wynosi: t1

t

t2 

2s
a

4 s.

Uwaga
2s
20 s odpowiadaáoby sytuacji, w której kulka porusza siĊ
a
jedynie po równi pochyáej. Równanie (6) jest analogiczne do równania ruchu jednostajnie
opóĨnionego z prĊdkoĞcią początkową równą vo = at (czyli vo = 6 m/s). Równanie takie ma
dwa rozwiązania: t1=4 s i t1 = 20 s. Pierwsze rozwiązanie odpowiada sytuacji kulki
puszczonej po równi do góry, drugie – podobnie, ale kulka toczy siĊ powyĪej punktu o
s = 20 m, zatrzymuje i ponownie wraca do punktu o s = 20 m.

Rozwiązanie t 2

t  t2 

ZauwaĪ, Īe podobnie dwa rozwiązanie ma równanie piáki rzuconej do góry, jeĞli pytamy o
czas, w jakim doleci do wyznaczonej wysokoĞci (oczywiĞcie, niĪszej niĪ maksymalna
wysokoĞü w takim rzucie).
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