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به نام خدا

حال به قسمت اصلی بحث میرسیم .سراغ مکعب میرویم و باید

در مسائل دینامیک

محورهای مختصات جهت نوشتن قانون دوم نیوتون در نظر
بگیریم .تقریباً همهی دانشآموزان عادت دارند محورهای

انتخاب درست محورهای مختصات

مختصات را برای جسم روی سطح شیبدار در امتداد سطح شیبدار

مقدمه :انتخاب نادرست محورهای مختصات در حل مسائل

و عمود بر سطح آن در نظر بگیرند .این شیوه موقعی مفید است

دینامیک میتواند باعث طوالنی شدن حل مساله و دلسردی و

که سطح شیبدار ساکن باشد.

ادامه ندادن حل آن شود .در اینجا ما با مثالی این موضوع را نشان

حاال فرض کنید ما محورهای مختصات را به همین شیوه در نظر

میدهیم.

بگیریم .در ادامه خواهید دید حل سوال چقدر طوالنی و نازیبا
میشود.

چگونه :به سوال زیر دقت کنید.
در شکل زیر ،نیروی  Fوارد بر سطح شیبدار چقدر باشد تا
مکعب بر روی سطح شیبدار نسبت به آن ساکن بماند؟ تمامی
سطوح بدون اصطکاک است m=2 kg ،θ =45( .و M=10 kg
است).
در این صورت باید بردار شتاب مکعب را هم بر روی این دو
محور تجزیه کنیم! قانون دوم نیوتون را برای مکعب باید در
امتداد محور  Xبه صورت زیر بنویسیم
)(2

𝜃 𝑚𝑔 sin 𝜃 = 𝑚𝑎 cos 𝜃 → 𝑎 = 𝑔 tan

حال از دو رابطهی ( )1و ( )2خواهیم داشت

120 )1

)(3

110 )2

𝐹 = (𝑚 + 𝑀)𝑔 tan 𝜃 = 120 N

100 )3

هر چند به جواب رسیدیم ،اما ابهامها دربارهی چکونگی ساکن

 )4تحت هیچ شرایطی مکعب بر روی سطح شیبدار ساکن

ماندن مکعب بر روی سطح شیبدار آن هم در غیاب اصطکاک

نخواهد ماند.

همچنان باقیست.

ممکن است نبود اصطکاک مابین سطوح ،ذهن خیلیها را مشغول

اما با انتخاب محور  Xدر جهت حرکت سطح شیبدار و محور Y

گزینهی  4کند که مکعب تحت هیچ شرایطی بر روی سطح

عمود بر آن ،میتوان به این ابهامها به راحتی جواب داد و حل

شیبدار ساکن نخواهد ماند .اما باید توجه داشت که در اینجا سطح

سوال هم خیلی واضح خواهد بود.

زیرین مکعب هم در حال حرکت با همان شتاب مکعب است؛
پس تحت نیروی خاصی میتوان وضعیت گفته شده در سؤال را
ایجاد کرد.
حل مساله را آغاز میکنیم .ابتدا از اینکه هر دو جسم با هم
حرکت میکنند ،میتوانیم شتاب مجموعه و هر یک از دو جسم
را پیدا کنیم.

)(1

𝑎)𝑀 𝐹 = (𝑚 +
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مکعب در امتداد محور  Yحرکتی ندارد! پس نیروی وزن آن
توسط نیروی  N cosθخنثی میشود .و نیروی  N sinθبه آن در
جهت محور  Xشتاب میدهد!
)(4

𝑔𝑚 = 𝜃 𝑁 cos
𝜃 → 𝑎 = 𝑔 tan
𝑎𝑚 = 𝜃 𝑁 sin

{

به کمک رابطهی ( )4و ( )1نتیجهی موردنظر بدست میآید .اما
حتماً شما هم با من موافق هستید که در روش دوم انتخاب
درست محورهای مختصات چقدر به حل سریع و مفهومی مسأله
کمک کرد.
بطور کلی یادمان باشد که اگر جسم در امتداد یک خط راست
حرکت میکند ،یکی از محورهای مختصات باید در امتداد آن و
دیگری را عمود بر آن امتداد در نظر گرفت.
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