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Νεύτωνας επί δύο
α. Πρώτα, ας αναγνωρίσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται
σε κάθε σώμα. Στο σώμα Α ασκούνται το βάρος του W που
αναλύεται σε δύο συνιστώσες WAx = Wημθ που είναι
παράλληλη με το κεκλιμένο επίπεδο και WAy = Wσυνθ που
είναι κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο. Η τριβή Τ1 λόγω της
ολίσθησης ως προς το σώμα Β, η τριβή Τ2 λόγω της
ολίσθησης ως προς το κεκλιμένο επίπεδο, η ΝΒ΄ που είναι η
αντίδραση της κάθετης αντίδρασης ΝΒ που δέχεται το
σώμα Β από το σώμα Α (3ος νόμος Νεύτωνα) και η κάθετη
αντίδραση ΝΑ που δέχεται από το κεκλιμένο επίπεδο.
Στο σώμα Β ασκούνται το βάρος του 2W που αναλύεται σε δύο συνιστώσες WΒx =
2Wημθ που είναι παράλληλη με το κεκλιμένο επίπεδο και WΒy = 2Wσυνθ που είναι
κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο. Η τάση Τ του νήματος, η κάθετη αντίδραση ΝΒ λόγω της
επαφής του με το σώμα Α και η Τ1΄ που είναι η αντίδραση (3ος νόμος Νεύτωνα) στην τριβή
Τ1 που ασκείται στο σώμα Α.
Η συνθήκη ισορροπίας για το σώμα Β, ως προς τη διεύθυνση yy΄, μας δίδει
2Wσυνθ = ΝΒ (1)
Η τριβή μεταξύ των σωμάτων Α και Β έχει μέτρο Τ1 = μΝΒ΄ = μΝΒ = 2μWσυνθ (2)
όπου μ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης, που είναι κοινός για όλες τις επιφάνειες
σύμφωνα με την εκφώνηση.
Η συνθήκη ισορροπίας για το σώμα Α, ως προς τη διεύθυνση yy΄, μας δίδει
ΝΑ = ΝΒ΄ + WAy = ΝΒ + Wσυνθ = 2Wσυνθ + Wσυνθ = 3Wσυνθ (3)
Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε την τριβή μεταξύ του σώματος Α και του κεκλιμένου
επιπέδου Τ2 = μΝΑ = 3μWσυνθ (2)
Όμως και το σώμα Α κινείται ομαλά κι έτσι στην διεύθυνση xx΄ θα ισχύει
WAx = Τ1 + Τ2 = 2μWσυνθ + 3μWσυνθ = 5μWσυνθ  Wημθ = 5μWσυνθ  μ = (εφθ)/5.
β. Η συνθήκη ισορροπίας για το σώμα Β, ως προς τη διεύθυνση xx΄, μας δίδει
Τ = 2Wημθ + Τ1΄ = 2Wημθ + Τ1 = 2Wημθ + 2μWσυνθ = = 2Wημθ + (2/5)Wημθ =
(12/5)Wημθ

Επιμέλεια ασκήσεων Βασίλειος Παπαβασιλείου ΠΕ04.1
Για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις αλλά και έξυπνες λύσεις των ασκήσεων
μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης ergfys@gym-mous-laris.lar.sch.gr

