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چند تست

دینامیک

جهت و مقدار نیروی

تست  )1مطابق شکل زیر ،پنگوئنی در داخل یک جعبه ،بر روی
سطح شیبداری با زاویهی  θ = 30°قرار دارد .وزن مجموعهی
پنگوئن و جعبه  80نیوتون و ضریب اصطکاک سکون جعبه با

اصطکاک سکون

سطح شیبدار برابر  0.25است .حداقل و حداکثر نیروی  Fچقدر
باشد تا جعبه بر روی سطح شیبدار ساکن بماند؟ ()√3 ≈ 1.7
(تالیفی)

چکیده :در این نوشته ما به یکی از موضوعات مفهومی دینامیک ،یعنی

23 < 𝐹 < 57 )1

نیروی اصطکاک سکون و تعیین جهت آن خواهیم پرداخت.

17 < 𝐹 < 57 )2
17 < 𝐹 < 23 )3

استراتژی حل سوال

0 < 𝐹 < 57 )4

نیروی اصطکاک سکون موقعی به جسم وارد میشود که جسم
ساکن باشد .چون این نیرو دارای فرمول نیست ،مقدار آن از
روی سایر نیروها و به کمک قانون دوم نیوتون مشخص میشود.

 در امتداد سطح شیبدار با کنار گذاشتن نیروی اصطکاک
سکون ،دو نیروی  Fو 𝜃  𝑚𝑔 sinبه جعبه وارد میشود.

ما برای تعیین جهت نیروی اصطکاک سکون ،نکتهی زیر را
مدنظر قرار میدهیم.
جهت نیروی اصطکاک سکون طوری است که به کمک این نیرو
جسم ساکن خواهد ماند.

حال سه حالت پیش میآید:

یعنی چی؟ یعنی این که ما ابتدا نیروی اصطکاک را کنار می-

 𝑚𝑔 sin 𝜃 > 𝐹 )1که در این حالت نیروی اصطکاک باید رو

گذاریم ،سایر نیروها را مشخص میکنیم و جهت حرکت احتمالی

به باال وارد شود تا برایند نیروها صفر شود.

جسم را در نبود نیروی اصطکاک مشخص میکنیم .با مشخص
شدن جهت حرکت احتمالی جسم ،نیروی اصطکاک در جهتی
وارد خواهد شد که برایند سایر نیروها را خنثی کند و مانع
حرکت جسم شود.
یادتان باشد که نیروی اصطکاک ،یک نیروی وابسته به جهت

𝑠𝑓 𝐹 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 −

حرکت است.

حداقل نیروی  Fموقعی است که  fsحداکثر مقدار خود را داشته

در ادامه چند مثال را با هم حل خواهیم کرد.

باشد .در این لحظه جسم در آستانهی حرکت رو به پایین است.
𝑥𝑎𝑚 𝑠𝑓 𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 −
𝑁 → 𝐹𝑚𝑖𝑛 ≈ 40 − 17 ≈ 23
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ما مقدار دو نیروی 𝑥𝑎𝑚 𝑠𝑓 و 𝜃  𝑚𝑔 sinرا به طریق زیر
حساب کرده بودیم.
𝑁 𝑚𝑔 sin 𝜃 = 80 × sin 30 = 40
{
𝑁 𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑠 𝑚𝑔 cos 30 ≈ 17

برای اینکه این جسم و مجموعه در حال تعادل باشد ،اوال باید

 𝑚𝑔 sin 𝜃 = 𝐹 )2که در این حالت نیروی اصطکاک سکون

نیروی اصطکاک به سمت چپ به جسم وارد شود و دوما مقدار

وارد بر جعبه صفر خواهد بود و .F = 40N

آن برابر  10mباشد.

 𝑚𝑔 sin 𝜃 < 𝐹 )3که در این حالت برای اینکه جعبه ساکن
بماند ،باید نیروی اصطکاک سکون رو به پایین وارد شود تا
برایند نیروها صفر شود.

𝑚20𝑚 = 10𝑚 + 𝑓𝑠 → 𝑓𝑠 = 10
حداقل ضریب اصطکاک موقعی بدست میآید که نیروی
اصطکاک سکون ماکزیمم وارد بر جسم قرار گرفته بر سطح
افقی ،همان  10mباشد.
𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑠 → 2𝜇𝑠 𝑚𝑔 = 10𝑚 → 𝜇𝑠 = 0.5
تست  )3مطابق شکل زیر ،مکعبی به جرم  2 kgبر روی سطح
شیبداری با زاویهی  θ = 45°قرار دارد .ضریب اصطکاک سکون

𝑠𝑓 𝐹 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 +

جعبه با سطح شیبدار برابر  0.5است .اگر مکعب بر روی سطح

حداکثر نیروی  Fموقعی است که  fsحداکثر مقدار خود را داشته

شیبدار ساکن باشد ،تفاوت حداقل و حداکثر نیروی کشش طناب

باشد .در این لحظه جسم در آستانهی حرکت رو به باال است.

چقدر است؟ (( )√2 ≈ 1.4تالیفی)

𝑥𝑎𝑚 𝑠𝑓 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 +

7 )1

𝑁 → 𝐹𝑚𝑎𝑥 ≈ 40 + 17 ≈ 57

14 )2

پس برای ساکن ماندن مجموعهی جعبه و پگوئن بر سطح شیبدار
باید داشته باشیم .23 < 𝐹 < 57

21 )3
28 )4

تست  )2اگر در شکل مقابل ،دستگاه در حال تعادل باشد ،حداقل

 مشابه تست ،1اگر جسم در آستانهی حرکت به سمت باال

ضریب اصطکاک سطح افقی چقدر است؟ (ریاضی )76

باشد ،داریم
𝑁 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 + 𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑥 ≈ 21

0.3 )1

و اگر جسم در آستانهی حرکت به سمت پایین باشد ،داریم

0.4 )2

𝑁 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 − 𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑥 ≈ 7

0.5 )3
1 )4

پس  .∆𝑇 ≈ 14یا به عبارتی تفاوت حداقل و حداکثر کشش

 بر جسمی که روی سطح افقی قرار دارد ،به غیر از نیروی

طناب 2 ،برابر نیروی اصطکاک سکون است.

اصطکاک ،دو نیروی  20mو  10mمطابق شکل وارد میشود.

∆𝑇 = 2𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑥 ≈ 2𝜇𝑠 𝑚𝑔 cos 45 ≈ 14
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تست  )4در شکل مقابل ضریب اصطکاک سطح  ACناچیز است.
ضریب اصطکاک ایستایی روی سطح  ABحداقل چقدر باشد تا
سیستم به حالت تعادل بماند؟ (( )sin 37° = 0.6تجربی )85
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 بر جسم  M2سه نیروی  M2 g sin 53 ،T2و  fsدر راستای
حرکت وارد میشود.

مقدار  T2و  M2 g sin 53برابر است با
𝑇 = 𝑇1 = 𝑀1 𝑔 sin 37° = 30
{ 2
𝑀2 𝑔 sin 53° = 32
پس نیروی اصطکاک باید رو به باال بر  M2وارد شود و مقدار آن
باید  2نیوتون باشد .اگر این مقدار ،حداکثر نیروی اصطکاک وارد
بر  M2باشد ،حداقل ضریب اصطکاک سطح  ABبرابر خواهد بود
با
)?( 𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑥 𝑁=24
2
1
⇒
= 𝑠𝜇
=
𝑁
24 12

= 𝑠𝜇

موفق و پاینده باشید.
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