Harjoitellaan voimakuvion piirtämistä
Milloin ja miksi voimakuvio piirretään?
Voimakuvio on keskeinen osa mekaniikan
tehtävän
ratkaisua,
sillä
sen
avulla
hahmotetaan tilanne, esitetään kappaleeseen
kohdistuvat voimat ja perustellaan voimien
suunnat. Voimakuvion perusteella laaditaan
liikeyhtälö, josta voidaan ratkaista esim.
kappaleen kiihtyvyys.

Ohjeita voimakuvion laadintaan
Yleensä voimakuvioon piirretään vain yhteen
kappaleeseen kohdistuvat voimat. Näin voima
ja sen vastavoima eivät sekoitu toisiinsa ja
näyttäisi kohdistuvan samaan kappaleeseen.
Jos vuorovaikutuksen osapuolet ovat selkeästi
erillään, ei sekaannuksen vaaraa ole.
Pohdi huolellisesti mitä vuorovaikutuksia
kappaleella on ympäristön kanssa!
Etävuorovaikutukset:
- Paino
- Sähköinen voima
- Magneettinen voima
Kosketusvuorovaikutukset
- Tukivoima
- Langan jännitysvoima
- Kitkavoima
- Noste
- Jousivoima
- Ilmanvastus / väliaineen vastus
Mieti piirtämäsi voiman vaikutuspistettä:
- Voimavektori alkaa tai päättyy
vaikutuspisteeseen
- Paino kappaleen keskipisteeseen
- Kitka pintojen välille
- Noste upoksissa olevan osan puoleen
väliin
Ole tarkkana voimavektorin suunnan kanssa
- Paino on aina kohti maapallon
keskipistettä.
- Tukivoima on aina 90° -kulmassa
pintaan nähden.

Voimien pituuksien on oltava oikeassa suhteessa toisiinsa nähden
- Jos kappale on levossa tai liikkuu vakionopeudella, on
kokonaisvoima, eli voimien summa, nolla.
- Jos kappale on kiihtyvässä liikkeessä, on voimien summa
kiihtyvyyden suuntaan.
Positiivisen suunnan merkitseminen
- Positiivinen suunta voidaan merkitä lisäämällä kuvaan
xy-koordinaatisto (Voima & Liike-valikko)

Kiihtyvyyden ja nopeuden suunta merkitään voimakuvion ulkopuolelle,
jotta niitä ei vahingossa sotketa voimavektoreihin.
Voimat tulee nimetä kirjaintunnuksin ja kirjoittamalla voimien nimet.
Kun voimavektori on aktiivisena, näppäile kirjaintunnus, esim. N ja sen
jälkeen kirjoitettava numero menee automaattisesti alaindeksiin. Paina
= -merkkiä ja kirjoita voimalle nimi. Tämä nimi ilmestyy vasempaan
alakulmaan.
Erikoismerkit löytyvät omasta valikosta, mutta joillekin niistä on
pikatoiminto, esim. kreikkalainen pieni myy saadaan kirjoittamalla my
tai mu.

Voimat voidaan jakaa komponentteihin valikosta löytyvän
toiminnon avulla. Voimien jakaminen komponentteihin voi auttaa
tehtävän ratkaisemisessa. Komponentit ovat eri värillä, jotta niitä ei
sekoiteta varsinaisiin voimiin.

Lataa Fysiikan piirto -Widget: http://nspire.fi/widget/
Ohjeita: http://nspire.fi/fysiikanpiirto/
Voimakuvioiden piirtämistä nopeuttavia vinkkejä:
- Pikanäppäin F piirtää voimavektorin
- Tab -näppäin peilaa valitun voimavektorin
- Enter -näppäin monistaa valitun voimavektorin
- = -merkin jälkeen syötetään voiman nimi
- Nuoli oikealla/vasemmalle muuttaa nuolen tyyliä/väriä

Harjoituksia
1. Piirrä kappaleiden voimakuviot seuraavissa tilanteissa ja lisää kuviin nopeus ja kiihtyvyys, jos
kappale ei ole levossa. Muista nimetä voimat.
a. Pöydällä levossa oleva laatikko
b. Jousessa levossa roikkuva punnus
c. Vinosti ilmaan heitetty pallo lentoradan korkeimmassa kohdassa
d. Vesilasissa kelluva jääpala
e. Lattialla liukuva laatikko
f. Kallistetulla pöydällä levossa pysyvä kirja
g. Vakionopeudella putoava vesipisara
h. Maapalloa kiertävä satelliitti
i. Homogeenisessä sähkökentässä kiihdytettävä elektroni
j. Homogeeniseen sähkökenttään kohtisuoraan tuleva positiivinen varaus
k. Nopeudenvalitsimen läpi suoraan lentävä negatiivinen varaus
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