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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Σύνθεση πολλών ομοεπίπεδων δυνάμεων(1.3.5).Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων(1.3.6)-1 διδ.ώρα
Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να εφαρμόζουν την αναλυτική μέθοδο στη σύνθεση πολλών ομοεπίπεδων δυνάμεων και συγκεκριμένα α)Να αναλύουν τις ομοεπίπεδες δυνάμεις που ασκούνται σε ένα (σημειακό) αντικείμενο σε  ορθογώνιους άξονες x και y και να υπολογίζουν τα αθροίσματα ΣFx και ΣFy των αλγεβρικών τιμών των συνιστωσών κατά  τους δύο αυτούς άξονες , β) Να προσδιορίζουν τη συνισταμένη από τις σχέσεις: ΣF=file_0.wmf
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Με την ανάλυση αυτή να  φθάσουν από τη διανυσματική συνθήκη ισορροπίας ΣF=0 στις δύο ισοδύναμες με αυτήν αλγεβρικές συνθήκες Σfx=0 και Σfy=0
3
Να εφαρμόζουν τις αλγεβρικές συνθήκες ισορροπίας ΣFx=0και Σfy=0 στην επίλυση προβλήματος που αφορά αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία.
‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
-- Μερικοί μαθητές έχουν άγνοια των τριγωνομετρικών αριθμών ή συναντούν δυσκολία στην εφαρμογή τους για τον υπολογισμό συνιστωτών κατά τους δύο ορθογώνιους άξονες.
-- Κάποιοι κάνουν το σφάλμα να προσθέτουν αλγεβρ. συνιστώσες στον άξονα των x με συνιστώσες στον άξονα των y.
-- Υπάρχει επίσης δυσκολία στον προσδιορισμό και σχεδιασμό όλων των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα  υπό εξέταση αντικείμενο και μόνο σε  αυτό.
Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Να βρεθεί από τους μαθητές η συνισταμένη στο φύλλο εργασίας. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του παραλληλογράμμου προκύπτουν ανυπέρβλητα εμπόδια. -Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει το πυθαγόρειο θεώρημα;(Σύνθεση ανά δύο των δυνάμεων που βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία).
Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη μέθοδο της ανάλυσης των δυνάμεων κατά δύο ορθογώνιους άξονες στις ομοεπίπεδες δυνάμεις της εικόνας 1.3.12α.(Συμφωνούμε να συμβολίσουμε τη συνιστώσα της  F1 στον άξονα των χ με F1x  τη συνιστώσα της ίδιας δύναμης στον άξονα των y με F1y, τη συνιστώσα της F2 στον άξονα των x με F2x κ.ο.κ. ). Να υπολογιστούν τα αθροίσματα Σfx και Σfy των συνιστωσών στους άξονες οx και οy αντίστοιχα (Τονίζουμε ότι είναι λάθος να προσθέτουμε αλγεβρικά συνιστώσες στον άξονα των x με συνιστώσες στον άξονα των y).Να σχεδιαστούν οι ΣFx και Σfy ,και να προσδιοριστεί η συνισταμένη ΣF.
Αν το υπό εξέταση σώμα ισορροπεί, τότε είναι ΣF=0.Από την ΣF=file_2.unknown
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2 έχουμε ΣFx=0 και Σfy=0. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο με το παράδειγμα της σελίδας 119. Τονίζουμε ότι για να έχουμε σωστά αποτελέσματα ,πρέπει να αναγνωρίσουμε και να σχεδιάσουμε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο υπό εξέταση (σε ισορροπία) σώμα και μόνο αυτές. Αποφεύγουμε να συμπεριλάβουμε οποιαδήποτε δύναμη που ασκείται από το σώμα σε κάποιο άλλο σώμα.
Φύλλο εργασίας
file_3.bin



Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 15, 16, 18, 44, 47.  Πρόβλημα 2




Κριτήριο αξιολόγησης 
1.Σε λείο κεκλιμένο επίπεδο ισορροπεί το σώμα του σχήματος. Να βρείτε τη δύναμη που δέχεται το ελατήριο και την αντίδραση από το έδαφος. 
 Δίνεται: Β=40Ν και φ=60ο .
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2.Σώμα,ισορροπεί με δύο σχοινιά από την οροφή. Αν τα σχοινιά με τηνοροφή σχηματίζουν γωνίες 30ο και 60ο , να βρείτε τηντάση κάθε σχοινιού. Δίνεται: Β=800Ν.
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