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جابهجایی و مسافت طی شده توسط متحرک در 10

تست و نکتهی فیزیک
جابهجایی و مسافت طی شدهی
متحرک از روی نمودار شتاب ـ زمان
چکیده :این سوال ،ترکیبیترین سوال ممکن از مبحث
حرکتشناسی است .شما برای پاسخ به چنین سوالی باید بر رسم
نمودار ،حرکت با سرعت ثابت و حرکت بر شتاب ثابت تسلط

ثانیهی اول حرکت ،به ترتیب چقدر است؟ (تالیفی)
 8 )1و  11 )1 34و 30

 4 )3و 32

 0 )4و 38

 .1استراتژی حل مسأله
اگر متحرک در بازهی زمانی مورد نظر سوال ،دارای
مقادیر شتاب متفاوتی باشد ،بازهی زمانی مورد نظر
سوال را به دو یا چند بازهی زمانی کوچکتر تقسیم

داشته باشید .امیدوارم این نوشته در کاهش زمان پاسخگویی شما

میکنیم طوری که متحرک در این بازههای زمانی

به چنین سوالی مؤثر باشد.

کوچکتر دارای شتاب ثابتی باشد .مثالً در سوال  ،1دو
بازهی زمانی  0تا  4و از  4تا  11ثانیه را در نظر

 .1مقدمه
ما میخواهیم به دو تست زیر در این نوشته پاسخ دهیم.

میگیریم و در سوال  ،1سه بازهی زمانی از  0تا  ،3از 3
تا  0و از  0تا  10ثانیه را در نظر میگیریم.

 )1نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در مبدأ زمان با

حال با این بازههای زمانی کوچک ،چکار کنیم؟!

سرعت  4 m/sاز مبدأ مکان میگذرد ،مطابق شکل

فرض کنید یک بازهی زمانی کوچک مطابق شکل زیر

است .مسافت طی شده در بازهی زمانی صفر تا 11

داریم.

ثانیه ،چند متر است؟ (سوال  102تجربی خارج )21

اولین چیزی که باید در شکل به دنبال آن باشیم،
44 )1

40 )1

44 )3

00 )4

سرعت متحرک در ابتدای بازهی زمانی یعنی در
لحظهی  t1است که ما آن را با  v1نشان خواهیم داد.

 )1نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در لحظهی t=0

با داشتن  ،v1تحت هر شرایط میتوانیم جابهجایی

دارای سرعت  4 m/sاست ،مطابق شکل است.

متحرک را در بازهی زمانی کوچک باال از رابطهی ( )1یا
( )1حساب کنیم.
𝑡∆ ∆𝑥 = 1𝑎′ ∆𝑡 1 + 𝑣1
)(1
𝑆
𝑡∆ ) ∆𝑥 = ( + 𝑣1
)(1
1
 Sمساحت سطح زیر نمودار است که باالی محور زمان
1

باشد ،با عالمت مثبت و زیر محور زمان باشد ،با عالمت
منفی جاگذاری میشود.

www.Riazi100.ir

WwW.riazi100.ir
اما برای محاسبهی مسافت طی شده در بازهی زمانی
کوچک باال  ،ابتدا باید عالمت  v1را با عالمت ’ aمقایسه
کنیم .در صورتی که عالمت این دو یکسان باشد،
حرکت متحرک تندشونده بوده و مسافت طی شدهی
متحرک همان مقدار جابهجایی است.
اما اگر در بازهی زمانی کوچک ،عالمت  v1و ’ aیکی

در بازهی  4تا  ،11جابهجایی از رابطهی ( )1برابر است
−40
( = ∆𝑥2
+ 10) × 8 = 0
1
اما مسافت طی شده صفر نیست .در این بازهی زمانی،
عالمت شتاب و سرعت ابتدای بازه ،یکسان نیست .در
ضمن مقدار مساحت زیر سطح نمودار بیشتر از مقدار
سرعت ابتدای بازه است؛ پس مقدار  dاز رابطهی ()3

نباشد ،حرکت متحرک کندشونده است و مقدار سرعت

باید به آن افزوده شود.

خواهد آمد.

1
(−40 + 10)|−40 + 10| = 80
−4
پس مسافت طی شده در این بازه ،با توجه به صفر بودن

رفته رفته کاهش خواهد یافت .در اینجا دو حالت پیش
 )1مقدار مساحت سطح زیر نمودار ( ،)Sکمتر از مقدار
 v1باشد .در این صورت با وجود کاهش مقدار سرعت
متحرک ،چون مقدار آن به صفر نخواهد رسید ،مقدار
مسافت طی شدهی متحرک ،همان مقدار جابهجایی
متحرک در بازهی زمانی کوچک است.

=𝑑

جابهجایی ،برابر  80متر است.
در کل داریم
∆𝑥 = ∆𝑥1 + ∆𝑥1 = 48

{
 = 48 + 80 = 118مسافت طی شده

 )1مقدار مساحت سطح زیر نمودار ( ،)Sبیشتر از مقدار

تست .1

 v1باشد .در این صورت سرعت متحرک کم میشود و

سه بازهی زمانی از  0تا  ،3از  3تا  0و از  0تا  10ثانیه

صفر میشود .سپس متحرک در خالف جهت شروع به

را در نظر میگیریم.

حر کت میکند و مقداری از مسیر را برمیگردد .در این

در بازهی  0تا  ،3جابهجایی از رابطهی ( )1برابر است
−0
( = ∆𝑥1
+ 4) × 3 = 3
1
اما مسافت طی شده بیشتر است .در این بازه عالمت

متحرک در بازهی زمانی کوچک بدست آید.
1
| 𝑑 = ′ (𝑆 + 𝑣1 )|𝑆 + 𝑣1
)(3
𝑎

شتاب و سرعت ابتدای بازه یکسان نیست و مقدار

صورت باید به مقدار جابهجایی در بازهی زمانی کوچک،
مقدار  dرا از رابطهی ( ،)3افزود تا مسافت طی شدهی

مساحت سطح زیر منحنی از مقدار سرعت ابتدای بازه
بیشتر است .پس باید مقدار  dرا از رابطهی ( )3به
جابهجایی افزود.

حال با توضیحات گفته شده میرویم سراغ حل تستها.

1
(−0 + 4)|−0 + 4| = 1
−1
پس مسافت طی شده در این بازه برابر  4متر است.

همانطور که گفته شد دو بازهی زمانی از  0تا  4ثانیه و

در بازهی  3تا  ،0متحرک با سرعت ثابت -1 m/s

از  4تا  11ثانیه در نظر میگیریم.

حرکت میکند (؟) .پس جابهجایی آن برابر است با

تست.1

در بازهی  0تا  ،4جابهجایی از رابطهی ( )1برابر است
10
∆𝑥1 = ( + 4) × 4 = 48
1
مقدار مسافت طی شده هم  48متر است.

=𝑑

∆𝑥2 = 𝑣∆𝑡 = −1 × 3 = −0
مسافت طی شده هم  0متر خواهد بود.

در بازهی  0تا  ،10جابهجایی از رابطهی ( )1برابر است
8
∆𝑥3 = ( − 1) × 4 = 8
1
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اما مسافت طی شده بیشتر است .در این بازه هم عالمت
شتاب و سرعت ابتدای بازه یکسان نیست و مقدار
مساحت سطح زیر منحنی از مقدار سرعت ابتدای بازه
بیشتر است .پس باید مقدار  dرا از رابطهی ( )3به
جابهجایی افزود.
1
𝑑 = (8 − 1)|8 − 1| = 18
1
پس مسافت طی شده در این بازه برابر  10متر است.
در کل داریم

∆𝑥 = ∆𝑥1 + ∆𝑥1 + ∆𝑥3 = 4

{
 = 4 + 0 + 10 = 32مسافت طی شده

نکته  .1مسافت طی شده همیشه یک عدد مثبت است.
نکته .1برای پیدا کردن سرعت در ابتدای بازه از
معادلهی سرعت ـ زمان (  )𝑣 = 𝑎𝑡 + 𝑣0استفاده
میکنیم.
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