Newtons fem love vist med et skihop
Allan Tarp, VUC Aarhus

En klods med massen m kg anbringes øverst på et L meter langt skråplan, der danner vinklen b med vandret.
Tyngdekraften på klodsen, Ft = m·g, opdeles i to dele, en kraft parallel med skråplanet, Fp = Ft·sin b, samt en kraft normal på skråplanet, Fn = Ft·cos b, som på
et stærkt skråplan ophæves af dettes reaktion Fr ifølge Newtons tredje lov. Den
resulterende kraft i normalretningen er da
nul, hvorfor der ikke foregår bevægelsesændring i denne retning ifølge Newtons
første lov.
Hvis skråplanet er ru, vil det under bevægelsen påvirke klodsen med en gnidningskraft Fg, som er proportional med Fn og
modsat rettet Fp. Den resulterende kraft
i skråplanets retning er da Fr = Fp – Fg,
som vist på figur 1.
Hvis Fr er nul, vil et puf give klodsen en
jævn bevægelse ned ad skråplanet ifølge Newtons første lov. Hvis Fr er større end nul, vil klodsen ifølge Newtons
anden lov bevæge sig ned ad skrålplanet med en konstant acceleration, som
er tyngdeaccelerationen reducereret af
planets skråhed og ruhed.
Under bevægelsen vil kraften virke i tid
og i rum, og Newtons fjerde og femte lov

beskriver så, hvordan bevægelsen ændres
under disse to påvirkninger.
Newtons fjerde lov siger, at kraft gange
tid ændrer masse gange hastighed, eller
at kraftens impuls ændrer bevægelsens
mængde: F·Δt = Δ(m·v).
Newtons femte lov siger, at kraft gange vej
ændrer en halv gange masse gange hastighedskvadrat, eller at kraftens arbejde ændrer bevægelsens energi: F·Δs = Δ(½·m·v2).
Den fjerde lov er Newtons oprindelige
formulering af den anden lov: ’Kraften
er proportional med ændringen i bevægelsen’. Den kan omformes til den nuværende anden lov, hvis massen er konstant:
F·Δt = Δ(m·v) = m·Δv, eller F = m·Δv/Δt
= m·a, hvor a er accelerationen.
Og den kan omformes til den femte lov
ved at inddrage hastigheden v = Δs/Δt,
eller v·Δt = Δs.
Med F·Δt = m·Δv er F·v·Δt = m·v·Δv, dvs.
F·Δs = Δ(½·m·v2) da 2·v·Δv = Δ(v2) for
tilpas små tilvækster, som vist på figur 2.
Under bevægelsen ned ad skråplanet virker kraften Fr over længden L og i tidsrummet t1.
Sluthastigheden u kan beregnes af formlen Fr·L = Δ(½·m·u2), og glidetiden t1
kan beregnes af formlen Fr·t1 = Δ(m·u).
Under det skrå fald bevirker fraværet af
et skråplan, at tyngdeaccelerationen nu
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virker fuldt ud, hvis vi ser bort fra luftmodstand. Det er nu den skrå begyndelseshastighed, der opdeles i to dele, en
vandret del, uv = u·cos b, og en lodret
del, ul = u·sin b.
Da tyngdekraften er lodret, vil den lodrette bevægelse være konstant accelereret ifølge Newtons anden lov, og den
vandrette bevægelse vil være jævn ifølge Newtons første lov.
Igen kan den lodrette sluthastighed og
faldtid beregnes ved at bruge Newtons
femte og fjerde lov på den lodrette del
af bevægelsen. Den samlede sluthastighed kan så beregnes som diagonalen i en
retvinklet trekant.
Et skråplan har to yderstillinger, vandret
med vinkel b = 0, og lodret med vinkel
b = 90. På et vandret skråplan vil dets
ruhed virke maksimalt, da tyngdekraften
og normalkraften er ens. Med fravær af
tyngdekraftens parallelkraft vil den resulterende vandrette kraft under bevægelsen
alene være den negative gnidningskraft,
der med en negativ acceleration vil nedbremse klodsens begyndelseshastighed,
eller lade klodsen beholde denne, hvis
gnidningskraften er nul, ifølge Newtons
anden og første lov.
På et lodret skråplan vil gnidningskraften være nul, da tyngdekraftens normaldel her er nul. Her vil tyngdekraften og
parallelkraften være ens.
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Opdelingen af kraft og hastighed i to dele kan let illustreres med en tommestok.
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Newtons fem love forekommer alle i et
skihop: En bevægelse ned ad et skråplan
efterfulgt af et skråt fald.

