Υλικό Φυσικής – Χηµείας

∆υναµική

Θα ανασηκωθεί το σώµα;
Ή προσπαθώντας να διδάξουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες…
------------------------------------Ένα σώµα µάζας 1kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή ασκούµε πάνω του µια δύναµη µέτρου 14Ν, η διεύθυνση της οποίας µπορεί να είναι όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα.

i) Στην περίπτωση του (α) σχήµατος, πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώµα;
ii) Το σώµα στο (β) σχήµα, όπου θ=30°:
α) θα κινηθεί οριζόντια,
β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναµης F,
γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση.
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος στην περίπτωση του (β) σχήµατος.
iv) Αν η δύναµη στο (γ) σχήµα σχηµατίζει γωνία φ=60° µε την οριζόντια διεύθυνση, τότε το σώµα:
α) θα κινηθεί οριζόντια,
β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναµης F,
γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
Για να απαντήσουµε τι κάνει το σώµα σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σχεδιάσουµε τις δυνάµεις που ασκούνται πάνω του, αφού η συνισταµένη των δυνάµεων, είναι αυτή που θα καθορίσει αν και ποια επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώµα.
i) Στο διπλανό σχήµα έχουµε σχεδιάσει τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα, όπου
Β το βάρος (η ελκτική δύναµη που ασκείται στο σώµα από τη Γη) και Ν1 η κάθετη
αντίδραση του επιπέδου. Καταλαβαίνουµε βέβαια, ότι το σώµα µε την επίδραση της
οριζόντιας δύναµης, δεν πρόκειται ούτε να κινηθεί προς τα πάνω, ούτε να βυθιστεί
στο επίπεδο. Συνεπώς στην κατακόρυφη διεύθυνση το σώµα δεν πρόκειται να αποκτήσει επιτάχυνση, ή µπορούµε να πούµε ότι το σώµα ισορροπεί, συνεπώς Ν1=Β=mg=10Ν.
Αλλά αν αυτές οι δυνάµεις αλληλοεξουδετερώνονται, τότε η µόνη δύναµη που µπορεί να προσδώσει επιτάχυνση στο σώµα είναι η οριζόντια δύναµη F και µε βάση το 2ο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε:
F=m·α → α=

F 14 N
=
= 14m / s 2
m 1kg
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ii) Αναλύουµε τη δύναµη F σε δύο συνιστώσες, µια οριζόντια Fx και µια κατακόρυφη Fy, όπως στο διπλανό σχήµα. Έχουµε:

ηµθ =

συνθ =

Fy
F

→ Fy = F ⋅ηµθ = 14 Ν ⋅

1
= 7Ν
2

Fx
3
→ Fx = F ⋅ συνθ = 14 Ν ⋅
= 7 3Ν
F
2

βλέπουµε ότι η συνιστώσα που τείνει να ανυψώσει το σώµα είναι η Fy µέτρου 7Ν, ενώ το βάρος είναι
10Ν, συνεπώς δεν µπορεί να ανυψώσει το σώµα, το οποίο παραµένει σε επαφή µε το έδαφος, συνεπώς
δέχεται δύναµη ΚΑΙ από το έδαφος, την Ν2. Αλλά αφού το σώµα δεν θα επιταχυνθεί στην κατακόρυφη
διεύθυνση, η συνισταµένη των δυνάµεων θα είναι µηδενική. Fy+Ν1-Β=0 → Ν1=Β-Fy=10Ν-7Ν=3Ν.
Παρατηρείστε ότι το µόνο που άλλαξε στην κατακόρυφη διεύθυνση είναι το µέτρο της κάθετης αντίδρασης που από την τιµή 10Ν, έπεσε στα 3Ν.
Αλλά τότε αποµένει η συνιστώσα Fx να προσδώσει επιτάχυνση στο σώµα, το οποίο και θα κινηθεί οριζόντια.
iii) Έτσι µε βάση το 2ο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε:
ΣF=m·α → α=

Fx 7 3N
=
= 7 3m / s 2
m
1kg

iv) Με την ίδια λογική αναλύουµε τη δύναµη F σε δυο συνιστώσες και έχουµε (βλέπε
σχήµα)

ηµϕ =

Fy
F

→ Fy = F ⋅ηµϕ = 14 Ν ⋅

συνϕ =

3
= 7 3Ν ≈ 12,1Ν
2

Fx
1
→ Fx = F ⋅ συνϕ = 14 Ν ⋅ = 7 Ν
F
2

Παρατηρούµε ότι η συνιστώσα Fy είναι µεγαλύτερη από το βάρος, συνεπώς το σώµα θα επιταχυνθεί και
προς την διεύθυνση της Fy και θα χάσει την επαφή µε το επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα επιταχυνθεί και
εξαιτίας της συνιστώσας Fx, άρα θα επιταχυνθεί συνολικά σε µια πλάγια διεύθυνση.
Ισοδύναµα:
Οι µόνες δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα είναι το βάρος και η ασκούµενη δύναµη F, όπου η συνισταµένη τους προκύπτει µε την µέθοδο του παραλληλογράµµου
και στη διεύθυνσή της θα επιταχυνθεί το σώµα, όπως στο διπλανό σχήµα, εγκαταλείποντας το οριζόντιο επίπεδο.
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