Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Αντίδραση του επιπέδου ή πώς σχεδιάζουµε δυνάµεις.
Πώς σχεδιάζουµε δυνάµεις που ασκούνται σε ένα σώµα; Μπορούµε να ξέρουµε πόσες πρέπει να σχεδιάσουµε; Πολλές φορές οι µαθητές σχεδιάζουν πραγµατικές δυνάµεις, αλλά µη ξέροντας πού να σταµατήσουν
σχεδιάζουν και κάποιες µη υπαρκτές, µε σκοπό να πετύχουν αυτό που θεωρούν απαραίτητο.
Παλιότερα σχεδιάζαµε την αντίδραση του επιπέδου, την οποία αναλύαµε στην κάθετη συνιστώσα, την οποία
λέγαµε κάθετη αντίδραση (Fκ ή Ν) και την οριζόντια συνιστώσα που ονοµάζαµε τριβή. Θεωρήθηκε ότι αυτό
µπορεί να µπερδεύει τους µαθητές και ο τρόπος αυτός εγκαταλείφθηκε καλώντας τους µαθητές να γράφουν
µόνο την κάθετη αντίδραση Ν και την τριβή.
Μήπως ο τρόπος αυτός έρχεται σε αντίθεση µε την προσπάθεια να µάθουν να σχεδιάζουν σωστά τις δυνάµεις;
Να µάθουν δηλαδή ότι όταν το σώµα Α, πάνω στο οποίο σχεδιάζουµε δυνάµεις, έρχεται σε επαφή µε άλλο
σώµα Β, θα δέχεται µια µόνο δύναµη από το Β.
Παράδειγµα 1ο:
Ένα σώµα βάρους 100Ν ηρεµεί, όπως στα παρακάτω σχήµατα.

i)

Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίσετε τα µέτρα τους, σε κάθε περίπτωση.

ii) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
α) Το σώµα στο α΄ σχήµα δέχεται δύο δυνάµεις το βάρος από τη Γη και την αντίδρασή του από το
έδαφος.
β) Στο α σχήµα το σώµα ασκεί στο έδαφος το βάρος του.
γ) Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το σώµα από το έδαφος στο πλάγιο επίπεδο, δεύτερο σχήµα.
iii) Σε ποια περίπτωση το σώµα ασκεί µεγαλύτερη δύναµη στο έδαφος;
iv) Το ίδιο σώµα κατεβαίνει τώρα µε σταθερή ταχύτητα όπως στο β. σχήµα. Βρείτε ξανά τις δυνάµεις που
ασκούνται πάνω του.
Απάντηση:

i) Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. Είναι το βάρος από τη Γη και
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µια δύναµη από το έδαφος. Στο οριζόντιο επίπεδο τη δύναµη αυτή τη συµβολίζουµε µε Ν και την
ονοµάζουµε κάθετη αντίδραση του επιπέδου, ενώ στο κεκλιµένο επίπεδο την λέµε αντίδραση του
επιπέδου, ας την συµβολίσουµε Α.
Και στη µια περίπτωση και στην άλλη λέγεται αντίδραση, αφού το σώµα ασκεί δύναµη στο επίπεδο
και οι δυνάµεις αυτές είναι οι αντιδράσεις του επιπέδου.
Στο οριζόντιο επίπεδο το σώµα ισορροπεί, άρα:
ΣF=0
άρα για τα µέτρα των δύο δυνάµεων έχουµε:
Ν=w=100Ν
Στο κεκλιµένο επίπεδο επίσης έχουµε:
ΣF=0
άρα για τα µέτρα των δύο δυνάµεων έχουµε:
Α=w=100Ν

ii) Έτσι οι απαντήσεις είναι:
α) Το σώµα στο α΄ σχήµα δέχεται δύο δυνάµεις το βάρος από τη Γη και την αντίδρασή του από το
έδαφος. Λ. Η Ν δεν είναι η αντίδραση του βάρους, αυτή ασκείται στο κέντρο της Γης.
β) Στο α σχήµα το σώµα ασκεί στο έδαφος το βάρος του. Λ. Το βάρος ασκείται στο σώµα Σ.
γ) Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το σώµα από το έδαφος στο πλάγιο επίπεδο, δεύτερο σχήµα. Λ. Και
στις δύο περιπτώσεις δέχεται δύναµη µε µέτρο 100Ν
iii) Αφού το σώµα δέχεται δυνάµεις ίσου µέτρου (Ν=Α) από το έδαφος, ασκεί επίσης δυνάµεις Ν΄και
Α΄ ίσου µέτρου στο έδαφος, όπως στο παρακάτω σχήµα.
Σ
Σ

iii) Η κατάσταση είναι ίδια ακριβώς µε την κατάσταση όταν το σώµα ηρεµούσε. Σύµφωνα µε τον 1°
Νόµο του Νεύτωνα αν ΣF=0 το σώµα ή ηρεµεί ή κινείται ευθυγραµµα και οµαλά.

Παράδειγµα 2°:
Πάνω σε ένα τραπέζι έχουµε ένα χονδρό βιβλίο Α µάζας m1 και πάνω του ένα µικρό κύβο Β µάζας m=0,3kg.
Να σχεδιάστε και να υπολογίστε τις δυνάµεις που ασκούνται στον κύβο, όταν:
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B
Α

i) Το σύστηµα ηρεµεί.
ii) Ασκώντας µια κατάλληλη οριζόντια δύναµη στο βιβλίο F, προκαλούµε µια επιτάχυνση του συστήµατος προς τα δεξιά α=10m/s2.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
iii) Στον κύβο ασκούνται το βάρος, από τη Γη και η αντίδραση του βιβλίου Ν.

Αφού ισορροπεί ΣF=0, οπότε για τα µέτρα τους έχουµε:
Ν=Β=m·g = 3Ν
iv) Ξανά στον κύβο ασκούνται δύο δυνάµεις, το βάρος και η αντίδραση του επιπέδου Α, η συνισταµένη
των οποίων, πρέπει να δώσει την απαραίτητη οριζόντια δύναµη Αx που επιταχύνει τον κύβο.

Αναλύοντας την αντίδραση του επιπέδου σε µια κατακόρυφη συνιστώσα (Ν, κάθετη αντίδραση) και
µια οριζόντια (Αx, αυτή είναι η τριβή που ασκείται στον κύβο), οπότε:
ΣFy=0
αφού το σώµα στον κατακόρυφο άξονα ισορροπεί, άρα
Ν=Β=mg= 3Ν
Και
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ΣFx= m·α →
Αx=m·α= 3Ν
Συνεπώς η αντίδραση του επιπέδου (η δύναµη που ασκεί το επίπεδο στο σώµα) έχει µέτρο:

A = N 2 + Ax2 = 3 2 N
και έχει διεύθυνση που σχηµατίζει γωνία θ=45° µε τον ορίζοντα, αφού το παραλληλόγραµµο είναι
τετράγωνο και η διαγώνιος διχοτοµεί τη γωνία.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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