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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και αλγεβρική μορφή (1.3.9)-1 διδακτική ώρα

	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να αναλύσουν τις ομοεπίπεδες δυνάμεις που ασκούνται σε ένα (σημειακό0 αντικείμενο σε ορθογώνιους άξονες  x και y και να υπολογίσουν τα αθροίσματα ΣFx και ΣFy των αλγεβρικών τιμών των συνιστωσών κατά τους δύο αυτούς άξονες.
2
Με την ανάλυση αυτή να φθάσουν από τη διανυσματική μορφή ΣF=mα του νόμου του Νεύτωνα στις δύο ισοδύναμες αλγεβρικές μορφές ΣFx=mαx  και ΣFy=mαy. 
3
Να χρησιμοποιήσουν τις αλγεβρικές μορφές του νόμου του Νεύτωνα στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν σώματα, τα οποία δεν βρίσκονται σε ισορροπία.

	‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
--Έχουν άγνοια των ορισμών των τριγωνομετρικών αριθμών σε ορθογώνιο τρίγωνο ή δυσκολία στην εφαρμογή τους για τον υπολογισμό συνιστωσών κατά δύο ορθογώνιους άξονες.

--Έχουν δυσκολία στον προσδιορισμό και σχεδιασμό όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο υπό εξέταση σώμα και μόνο αυτών.

	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Συνδιάζουμε την αναλυτική μέθοδο (ανάλυση των δυνάμεων κατά ορθογώνιους άξονες και αλγεβρική άθροιση των συνιστωσών για κάθε άξονα) που μελετήσαμε στην 1.3.4,5 με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο στο παράδειγμα της σελίδας 128. 

Να τονιστεί ότι επάνω στο σώμα, στο οποίο πρόκειται να εφαρμόσουμε τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα σχεδιάζουμε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται επάνω του και μόνον αυτές. Αποφεύγουμε να συμπεριλάβουμε οποιαδήποτε δύναμη που ασκείται από το σώμα αυτό σε κάποιο άλλο σώμα. 
Καθοδηγούμε τους μαθητές να επιλέξουν ορθογώνιους άξονες συντεταγμένων και στη συνέχεια μνα προσδιορίσουν τις συνιστώσες των δυνάμεων ως προς τους άξονες αυτούς για κάθε άθροισμα  συνιστωσών ΣF κατά έναν  άξονα να γράψουν την εξίσωση που εκφράζει το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα , π.χ. για τον άξονα Οx γράφουν την εξίσωση ΣFx=mαx .Επισημαίνουμε ότι, αν είναι γνωστή η κατεύθυνση της επιτάχυνσης, τότε είναι προτιμότερο να πάρούν αυτή την κατεύθυνση ως κατεύθυνση ενός από τους άξονες. Η επιλογή αυτή διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος(Πράγματι αν πάρουν τον άξονα Οx να συμπίπτει με την κατεύθυνση της επιτάχυνσης, τότε το σύστημα των δύο εξισώσεων ΣFx=mαx  και ΣFy=mαy για ομοεπίπεδες δυνάμεις γράφεται: ΣFx=mαx  και ΣFy=0).
Αν έχουμε σύστημα δύο ή περισσοτέρων σωμάτων, τότε δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύστημα αξόνων για όλα τα σώματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό σύστημα για το καθένα. Όμως πρέπει να προσέχουμε στις αντίστοιχες εξισώσεις κάθε σώματος, ώστε το πρόσημο των συνιστωσών να συμφωνούν με τους άξονες που επιλέξαμε για το συγκεκριμένο σώμα. 

	Εργασίες για εμπέδωση
Ερώτηση 17 . Προβλήματα 6, 7, 8, 10, 24


Κριτήριο αξιολόγησης 

Σώμα μάζας  1kg αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση 2 m/s2 κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου και προς τα πάνω .Να βρείτε ποια οριζόντια δύναμη ενεργεί στο σώμα. Δίνονται ημφ=3/5,συνφ=4/5,g=10m/s2.
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