สภาพสมดุลกล
สมดุลต่อการเลือ่ นตาแหน่ ง
คือสภาพการอยูน่ ิ่งของวัตถุหรื อการเคลือ่ นที่ของวัตถุดว้ ยความเร็วคงที่ การสมดุลทั้งสอง
กรณีจะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขแรงลัพธ์เป็ นศูนย์ กรณีวตั ถุอยูน่ ิ่งเรี ยก สภาพสมดุลสถิต ส่วนใหญ่ได้แก่
การสมดุลของแรงตัดกันที่จุดเดียวกัน สาหรับกรณีวตั ถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็วคงที่เรี ยก สภาพสมดุล
จลน์ เช่น รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วคงที่ ลิฟท์ข้ นึ ด้วยความเร็วคงที่ เป็ นต้น
การคานวณการสมดุลต่อการเลื่อนตาแหน่ ง
การคานวณการสมดุลต่อการเลื่อนตาแหน่ง แยกพิจารณาโจทย์ได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
1 การสมดุลของแรงตัดกันที่จุดเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้แก่ การสมดุลของแรงสามแรง การ
คานวณให้ใช้วิธีการแตกแรงโดยตั้งแกน x และ y ที่จุดตัดของแรง แล้วแตกแรงให้อยู่ในแกน x
และ y จึงคานวณหาค่าที่ตอ้ งการจากสมการ  F x = 0 และ  F y = 0
แบบฝึ กหัดเรื่ องสมดุลต่อการเลือนตาแหน่ ง
1 วัตถุอนั หนึ่งมวล 3.2 กิโลกรัม แขวนห้อยอยูด่ ว้ ยเชือก 2 เส้น เส้นหนึ่งอยู่ในแนวราบ อีกเส้นหนึ่ง
ทามุม 600 กับแนวดิ่ง จงหาแรงดึงของเชือกทั้งสอง
วิธีทา

2 เชือกเบาเส้นหนึ่งยาว 8 นิ้ว มีปลายข้างหนึ่งผูกกับจุดๆ หนึ่งบนผิวทรงกลมลูกหนึ่ งและปลายข้าง
หนึ่งผูกไว้กบั จุดบนกาแพง ซึ่งปราศจากความเสี ยดทาน ถ้าทรงกลมรัศมี 21 นิ้วและหนัก 5
กิโลกรัม จงหาแรงตึงในเชือก
วิธีทา

3 รู ปภาพมีน้ าหนัก 4 นิ วตันใช้เชือกผูกที่มุมบนของกรอบรู ปทั้งสองมุม ไปคล้องผ่านตะปูลื่น ตัว
หนึ่ง ขอบบนของกรอบรู ปอยูใ่ นแนวระดับ เส้นเชือกทามุม 600 ซึ่งกันและกันดังรู ป ถ้าเชือกไม่ยืด
จงหาความตึงของเชือกแต่ละเส้น
วิธีทา
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4 ตามรู ปทรงกระบอกหนัก 100 นิวตัน วางอยูบ่ นระนาบเอียงทามุม 300 กับแนวระดับและมีไม้
ฉากที่ติดแน่นอยูบ่ นระนาบเอียงรองรับอยู่ ผิวทุกส่วนเป็ นผิวเกลี้ยง จงคานวณหาแรงปฏิกิริยาที่ A
และ B
วิธีทา

5 ไม้ท่อนหนึ่งหนัก 30 นิ วตัน แขวนห้อยด้วยเชือก 2 เส้น เชือกเส้นหนึ่งทามุม 450 กับแนวระนาบ
และอีกเส้นหนึ่งทามุม 600 กับแนวดิ่ง จงหาแรงตึงในเชือกทั้งสอง
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6 แรง F จะต้องมีค่าเท่าไร ระบบเชือกและ
น้ าหนักในรู ปจึงอยูใ่ นภาวะสมดุล
วิธีทา

7 ก้อนหินวางอยูบ่ นฐานสองฐาน ทิศของแรงที่ฐานกระทากับก้อนหินเป็ นไปดังรู ป ปรากฏว่าแรง
ทีฐ่ าน A ได้รับเท่ากับ 5.00 นิ วตัน น้ าหนักของก้อนหินจะเท่ากับกี่นิวตัน
วิธีทา
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8 วัตถุทรงกลมตัน 2 ก้อนขนาดเท่ากัน หนักก้อนละ 20 กิโลกรัม สมดุลอยูบ่ นพื้นเอียงที่ไม่มีความ
เสี ยดทาน โดยเชือกที่ผูกอยูใ่ นระดับระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุท้งั สองดังรู ป จงหาความตึงเชือก
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9 ชายคนหนึ่งออกแรงฉุดรถเข็นตัดหญ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อยาว 20 นิ้ว และหนัก 20 กิโลกรัม
ข้ามขอบถนนสูง 4 นิ้ว ถ้าไม่คิดแรงเสี ยดทานใดๆ จงหาโดยวิธีเขียนรู ปประกอบว่า
ก. ชายคนนั้นจะต้องฉุดรถทามุมกับเส้นระดับนอนเท่าใดจึงออกแรงน้อยที่สุด
ข. แรงฉุดตามข้อ ก. เป็ นเท่าใด ?
วิธีทา

10 ถ้าสัมประสิ ทธิ์ของความเสี ยดทานสถิตระหว่างน้ าหนัก 200 นิวตัน กับโต๊ะระดับราบเป็ น 0.30
จงหาค่า W ที่มากที่สุดซึ่งเมื่อแขวนไว้ที่จุด O แล้วระบบสมดุลครั้งสุดท้าย กาหนด tan700 = 2.75
วิธีทา
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11ถ้าเชือกทนแรงดึงได้เพียง 80 นิวตัน จงหาว่า W จะต้องหนักได้มากที่สุดเท่าไร เชือกจึงจะขาด
พอดี เมื่อเชือกเบามาก
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12 ถ้าน้ าหนักมากที่สุดที่เชือกทนได้เป็ น 80 นิวตัน จงหาคาของน้ าหนัก W ที่พอดีทาให้ระบบ
สมดุลเป็ นครั้งสุดท้าย
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13 จากรู ปต่อไปนี้ในสภาวะสมดุลแรง F มีค่าเท่าใด ?
1.

W
sin 
2. 2W
sin 

3.W
4.2W
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