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را از حال سکون به  کیلوگرم 100نیوتون جعبه ای به جرم  550مطابق شکل زیر، شخصی با نیروی افقی  : 1تمرین 

ثانیه طناب پاره می شود. مسافتی که جعبه از شروع حرکت تا توقف طی می کند، چند  4حرکت در می آورد و پس از 

𝑔متر است؟ ) = 10 
𝑚

𝑠2
) 

 

 

 

 

 

 

 (F=Tنیرویی که شخص وارد می کند برابر نیروی کشش طناب است. ) پاسخ:

در راستای عمود، نیروی عمودی سطح برابر ابتدا حرکت را تازمانی بررسی می کنیم که طناب پاره نشده است. 

 نیروی وزن جسم است.

𝐹𝑁 = 𝑚𝑔 = 100 × 10 = 1000𝑁 

𝑓𝑘 = 𝜇𝑘𝐹𝑁 = 0.5 × 1000 = 500𝑁 

 استفاده می کنیم. در راستای افقی  قانون دوم نیوتون را برای حرکت

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑎 

𝑇 − 𝑓𝑘 = 𝑚𝑎 

550 − 500 = 100𝑎 → 𝑎 = 0.5 𝑚/𝑠2 

∆𝑥1 =
1

2
𝑎𝑡2 =

1

2
× 0.5 × 42 = 4 𝑚 

از رابطه زیر بدست می آید که برابر سرعت اولیه حرکت دوم )پس از پاره شدن  ثانیه 4جعبه در پایان  سرعت 

 طناب( است.

𝑣 = 𝑎𝑡 = 0.5 × 4 = 2 𝑚/𝑠 

و در نهایت جعبه متوقف   افقی شخص، حذف می شود.در حرکت دوم، نیروی اصطکاک همان است و فقط نیروی 

 پس خواهیم داشت: می شود.

−𝑓𝑘 = 𝑚𝑎 
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−500 = 100𝑎 → 𝑎 = −5 𝑚/𝑠2  

𝑣2 − 𝑣0
2 = 2𝑎∆𝑥2 

0 − 4 = 2 × (−5) × ∆𝑥2 →  ∆𝑥2 = 0.4 𝑚 

∆𝑥 = ∆𝑥1 + ∆𝑥2 = 4 + 0.4 = 4.4 𝑚 

 

بر حسب نیوتون اعمال می شود و  F=60i+20jکیلوگرم نیروی  10: مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم 2تمرین 

ای بر  جسم با سرعت ثابت روی سطح افقی در حال حرکت است. نیرویی که سطح به جسم وارد می کند، چه زاویه

 (g=10 , sin37=cos53=0.6حسب درجه با راستای حرکت جسم می سازد؟ )

 

دو مولفه افقی و عمودی دارد. می توانید آنها را دو نیروی جدا از هم فرض کنید. به صورت شکل  Fنیروی پاسخ: 

 زیر

 

که از طرف  نیروهاییصفر است. چون حرکت جسم با سرعت ثابت است، پس شتاب در راستای افقی و عمودی 

 نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک جنبشی را محاسبه می کنیم.ند یعنی سطح به جسم وارد می شو

𝐹𝑁 + 𝐹𝑦 = 𝑚𝑔 → 𝐹𝑁 = 100 − 20 = 80 𝑁  

𝑓𝑘 = 𝐹𝑥 = 60 𝑁 

 بنابراین نیرویی که از سطح به جسم وارد می شود برابر است با:

𝑅 = −60𝑖 + 80𝑗 

Fx=60N 

Fy=20N 

fk 

mg 

FN 
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 با سطح افقی می توان از رابطه زیر استفاده کرد: Rبرای محاسبه زاویه بردار 

tan 𝛼 =
80

60
=

4

3
 →  𝛼 = 53 

 

قطع می  Fاز حال سکون به حرکت در می آید و پس از مدتی، نیروی  Fمطابق شکل، وزنه ای توسط نیروی : 3تمرین 

شود و وزنه با طی مسافتی متوقف می شود. اگر بزرگی شتاب وزنه از شروع حرکت تا توقف یکسان باشد، ضریب 

 اصطکاک جنبشی میان وزنه و سطح افقی چند است؟ 

 

و دیگری با شتاب  aیکی با شتاب  . با توجه به اینکه بزرگی شتاب دو حرکت برابر است پسدو حرکت داریمپاسخ: 

 است. aمنفی 

 در حرکت اول خواهیم داشت: 

𝐹 − 𝑓𝑘 = 𝑚𝑎 → 𝐹 − 𝜇𝑘𝑚𝑔 = 𝑚𝑎   

20 − 40𝜇𝑘 = 4𝑎 → 𝑎1 = 5 − 10𝜇𝑘 

 نداریم. پس خواهیم داشت: Fدر جرکت دوم نیروی 

−𝑓𝑘 = 𝑚𝑎 → −𝜇𝑘𝑚𝑔 = 𝑚𝑎   

𝑎2 = −𝜇𝑘𝑔 = −10𝜇𝑘 

𝑎1 = −𝑎2 

5 − 10𝜇𝑘 = 10𝜇𝑘 

𝜇𝑘 =
5

20
= 0.25 
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کیلوگرم، به دیوار و کف اتاق تکیه دارد و اصطکاک میله با دیوار  10مطابق شکل، یک میله فلزی به جرم : 4تمرین 

نیوتون و میله ساکن باشد، اندازه نیرویی که کف  50ناچیز است. اگر اندازه نیرویی که دیوار به میله وارد می کند، 

 اتاق بر میله وارد می کند، چند نیوتون است؟

 

 پاسخ: نیروهای وارد بر میله را می توان به صورت زیر نشان داد.

 

 با توجه به ساکن بودن میله، خواهیم داشت:

𝐹𝑁1
= 𝑓𝑠 = 50 𝑁 

𝐹𝑁2
= 𝑚𝑔 = 100 𝑁 

 نیرویی که کف اتاق به میله وارد می کند، برایند دو نیروی عمودی سطح و اصطکاک ایستایی است.

𝑅 = √𝐹𝑁2

2 + 𝑓𝑠
2 = √1002 + 502 = 50√5 𝑁 
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 ، چقدر باشد تا وزنه ها ساکن بمانند؟مطابق شکل، حداقل ضریب اصطکاک بین وزنه بزرگ و سطح دیوار: 5تمرین 

 

این حالت سوال زمانی اتفاق می افتد که وزنه ها در حالت آستانه حرکت باشند یعنی نیروی اصطکاک ایستایی پاسخ: 

 بیشینه داشته باشیم. 

 

𝐹𝑁 = 𝐹 = 6𝑚𝑔 

𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥
= 3𝑚𝑔 →  𝜇𝑠𝐹𝑁 = 3𝑚𝑔 

6𝑚𝑔 𝜇𝑠 = 3𝑚𝑔 →   𝜇𝑠 = 0.5 
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