
Tekst na niebiesko to komentarz, nie należy do rozwiązania.

Zadanie 438∗
Zaznacz proszę na rysunku 131 działające siły:

� Na masę m1 działa pionowo w dół siła ciężkości m1−→g (g to przyspieszenie ziemskie),
pionowo w górę siła napięcia nici

−→
N1. Ponieważ masa m1 jest nieruchoma to siły m1

−→g
i
−→
N1 mają takie same wartości i równoważą się.

� Na bloczek działa pionowo w dół siła −
−→
N1 (przyłożona do jego obwodu) i siła napięcia

nici −
−→
N2 (też przyłożona do jego obwodu) skierowana ukośnie w lewo i w dół wzdłuż nici

leżącej na równi. Dodatkowo do środka bloczka przyłożona jest siła reakcji
−→
Rb skierowana

ukośnie w górę i w prawo. Siła ta pochodzi od mocowania bloczka i ma mieć taką wartość,
aby wektor

−→
Rb równoważył sumę wektorową

−→
N1 +

−→
N2. Poza tym, jeśli bloczek ma się

nie poruszać (czyli nie obracać) to długości wektorów
−→
N1 i

−→
N2 są jednakowe gdyż ich

momenty siły względem środka bloczka mają się zerować. O tym bloczku jeszcze napiszę
dalej, tutaj masz tylko wskazówki jak narysować siły.

� Na walec o masie m2 działa (przyłożona do obwodu) siła
−→
N2 oraz pionowo w dół siła

ciężkości m2−→g (przyłożona do środka walca). Obie siły od razu możesz rozłożyć (zazna-
czając odpowiednie wektory np. linią kreskowaną) na siły prostopadłe do powierzchni
równi i równoległe do tej powierzchni. Składowe prostopadłe odejmują się, ale nie całko-
wicie. Powiedzmy, że składowa siły ciężkości jest większa. Wtedy trzeba jeszcze dorysować
prostopadłą do równi siłę reakcji

−→
R która ma znosić różnicę prostopadłych składowych

poprzednich sił. Też jeszcze o tym napiszę.

Jeśli rozkład sił jest taki, jak na rysunku to siły m1−→g i
−→
N1 mają jednakowe wartości i znoszą

się, gdyż masa m1 ma być nieruchoma. Poza tym jednakowe mają być wartości sił
−→
N1 i

−→
N2 gdyż

zakładamy brak obrotu bloczka.

UWAGA: Jeśli zakładamy brak tarcia to bloczek musi być sztywno przymocowany do równi.
W przeciwnym razie skierowane w dół siły −

−→
N1 i pionowa składowa siły −

−→
N2 zmusiły bloczek

do upadku. To mocowanie powoduje powstanie siły reakcji
−→
Rb, o takiej wartości i zwrocie, że

wektorowa wypadkowa
−→
Rb + (−

−→
N1) + (−

−→
N2) = 0

Z opisanych powyżej równości wartości sił wynika równość wartości (nie wektorów)

N2 = N1 = m1g (1)

W przypadku walca o masie m2 siły prostopadłe do równi znoszą się i walec “odwija się” z nici
obracając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Oznaczamy przez “a” szukane przyspie-
szenie walca (wektor −→a jest styczny do powierzchni równi, skierowany ukośnie w dół). Stycznie
do powierzchni równi działają: siła

−→
N2 i składowa siły ciężkości mająca wartość m2g sinα. Z II

zasady dynamiki mamy równanie:

m2a = m2g sinα−N2 (2)

Dodatkowo wiemy, że walec toczy się bez poślizgu. (Na końcu objaśniam dlaczego). Nie
przeczy to założeniu braku tarcia gdyż ruch obrotowy powodowany jest przez moment siły

−→
N2

przyłożonej do obwodu walca. Oznaczmy moment bezwładności walca przez J. (Używam litery
J, aby się nie myliło z małą literą l albo z cyfrą 1, jak chcesz, to zmień oznaczenie na duże I).
Z II zasady dynamiki dla ruchu obrotowego mamy równanie:

ciąg dalszy na następnej stronie



J ε = N2R2 (3)

gdzie ε jest przyspieszeniem kątowym walca. W przypadku ruchu bez poślizgu zachodzi równość:
ε = a/Rr. Równanie (3) przepisujemy więc w ten sposób, uwzględniając wzór na moment
bezwładności walca J = (1/2)m2R22

1
2
m2R

2
2 ·

a

R2
= N2R2 zatem m2a = 2N2 (4)

Porównajmy prawe strony równań (4) i (2) oraz wniosek z równania (1), że N2 = m1g. Otrzy-
mujemy:

m2g sinα−m1g = 2m1g zatem m2 sinα = 3m1 (5)

Równość (5) wyznacza warunek rozwiązywalności zadania. Okazuje się, że tylko dla określo-
nych wartości mas m1, m2 i kąta α może zaistnieć sytuacja w której masa m1 jest nieruchoma.
W szczególności gdyby równia była płaska (gdy α = 0) to musiałoby zachodzić m1 = 0 co wy-
daje się logicznym wnioskiem.

Jeżeli zachodzi warunek opisany równością (5) to z równań (2) i (1) obliczamy szukane przy-
spieszenie:

m2a = m2g sinα−m1g zatem a = g
(

sinα− m1
m2

)
(6)

Po uwzględnieniu związku (5) i pamiętając, że musi on zachodzić, można dostać rozwiązania
zależne od mniejszej ilości zmiennych. Szczególnie ciekawy jest ten wynik po prawej stronie:

a = 2g
m1
m2

lub a =
2
3
g sinα (7)

Ciąg dalszy jest dyskusją otrzymanych rozwiązań i nie jest konieczne dodawanie go, ale sam
jestem ciekaw, co wyjdzie :). Dlatego jest pisany on kolorem czarnym, choć można tą część
pominąć. Pamiętaj, że rozwiązania (6 i 7) są ważne przy spełnieniu warunku 5.

Weźmy ekstremalną sytuację, gdy kąt α = 90◦. Zamiast równi mamy wtedy po prostu bloczek
z przewieszoną nitką. Po prawej stronie wisi nieruchomo masa m1, nitka też się nie rusza,
bloczek się nie obraca, a po lewej stronie z nitki odwija się walec o masie m2. Ponieważ nitka
jest nieruchoma, to zrezygnujmy z bloczka i po prostu przywiążmy nitkę do sufitu i dajmy się
walcowi odwijać.

Na walec (promień R, masa m) działa wtedy w dół siła ciężkości o wartości mg, a w górę działa
siła napięcia nici N, zaczepiona do obwodu walca. Oczywiście w tym wypadku przyspieszenie
liniowe “a” i kątowe ε musi spełniać warunek a = εR. Drugą zasadę dynamiki zapisujemy dla
ruchu postępowego i obrotowego jako:

ma = mg −N oraz Jε = NR (8)

Wstawiamy J = (1/2)mR2 oraz ε = a/R, obliczamy N z drugiego z równań (8) i wstawiamy
do pierwszego:

1
2
mR2 · a

R
= NR zatem N =

1
2
ma zatem ma = mg − 1

2
ma (9)

co prowadzi do wyniku a = (2/3)g czyli do identycznego jak drugi z wyników (7) gdy sinα = 1.
Siła N jest wtedy równa (1/3)mg, a ponieważ ma być ona równa ciężarowi masy m1 wiszącej
z prawej strony to dostajemy warunek m1 = (1/3)m2 czyli warunek (5) dla kąta α = 90◦.



Jeszcze zobaczmy dlaczego ruch walca po równi musi odbywać się bez poślizgu. Warunek nie-
ruchomej masy m1 pociąga za sobą nieruchomość nitki łączącej ten ciężarek z walcem. Można
wtedy darować sobie bloczek na szczycie równi i po prostu zaczepić tam nitkę na gwoździu.

Walec odwija się z nitki i jego środek w czasie t przebywa pewną drogę s. Niech walec wykona
jeden pełny obrót. Czyli ten punkt na obwodzie walca, który stykał się z podłożem na po-
czątku drogi, zetknie się z nim ponownie. Droga s jest więc równa obwodowi walca, s = 2πR2.
Powiedzmy, że jest to początek ruchu walca i jego początkowa prędkość była zerem. Droga
i przyspieszenie jest wtedy wiązane wzorem: s = (1/2)at2. Mamy więc:

2πR2 =
1
2
at2 zatem a =

4π
t2
R2 (10)

Jednocześnie kąt β, o który obrócił się walec przy pełnym obrocie, wynosi β = 2π. Jeśli przez
ε oznaczymy przyspieszenie kątowe walca to wzór na ruch obrotowy wiąże kąt obrotu i to
przyspieszenie jako β = (1/2)εt2. Mamy więc:

2π =
1
2
εt2 zatem ε =

4π
t2

(11)

Z porównania wzorów (10) i (11) dostajemy związek a = εR2. Ten związek jest prawdziwy
tylko dla ruchu bez poślizgu. Jeśli nastąpiłby jakikolwiek poślizg to nitka nie mogła by być
nieruchoma, co przeczy założeniom zadania.

Gdy pokażemy, że toczenie się walca zachodzi bez poślizgu, to istnieje bardzo prosty sposób
rozwiązania tego zadania, ale nie dostaniemy z niego warunku na stosunek mas m1 i m2 i kąta α.
Robimy tak:

Można sobie wyobrazić toczenie się walca jako obrót dookoła (chwilowej) osi położonej na styku
walca z podłożem. Jedyną siłą wywołującą obrót dookoła tej osi jest wtedy składowa siły
ciężkości równoległa do równi F = m2g sinα, ponieważ siła N2 jest przyłożona do punktu
styczności, czyli do osi obrotu i jej ramię jest zerem.

Z drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego FR2 = J ′ε. Uwzględniamy, że ε = a/R2.

Natomiast moment bezwładności J ′ względem osi przechodzącej przez obwód walca jest inny
niż J = (1/2)m2R22 !!! Z tw. Steinera mamy: J ′ = J +m2R

2
2 czyli J ′ = (3/2)m2R22.

Dostajemy więc:

FR2 = J ′ε zatem m2g sinα ·R2 =
3
2
m2R

2
2 ·

a

R2
(12)

Skracamy m2, R2 i od razu dostajemy szukane przyspieszenie:

a =
2
3
g sinα (13)

Wynik identyczny z drugim ze wzorów (7), tylko nie znamy warunków, gdy wolno go stosować,
no i trzeba wprowadzić tą “chwilową oś obrotu” i użyć twierdzenia Steinera.

Wybierz sobie proszę, którą metodę wolisz. Przy tej drugiej metodzie wystarczy narysować
rozkład sił na walcu, bo nitka ma być nieruchoma z założenia.

Następne zadanie na kolejnej stronie.



Zadanie 439∗
Dorysuj proszę siły działające w układzie na rysunku 132. Siły te rysujemy w ruchomym
układzie odniesienia poruszającym się wraz z listwą z przyspieszeniem a0 w prawo.

� Na kulkę działają w pionie: siła ciężkości M−→g w dół i siła reakcji
−→
R w górę. Siły te mają

jednakowe wartości i znoszą się, ale nacisk kulki powoduje powstanie siły tarcia.

� W poziomie (w układzie poruszającym się w prawo) działa na kulkę w lewo siła bezwład-
ności

−→
B , zaczepiona w jej środku ciężkości i mająca wartość B = Ma0 oraz siła tarcia−→

T , zaczepiona w punkcie styczności kulki z listwą i mająca wartość T = Mgf .

Przy siłach jak na rysunku kulka (w układzie ruchomym) będzie się toczyć bez poślizgu
ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara jeżeli będzie spełniony warunek wiążący przy-
spieszenie liniowe kulki ”a” i jej przyspieszenie kątowe ε:

a = εR (14)

gdzie R jest promieniem kulki. (Na początku poprzedniej strony jest wyjaśnienie, skąd ten
związek się bierze).

Ważne: Jeśli a > εR to kulka będzie miała większe przyspieszenie liniowe niż to, które wynika
jedynie z jej ruchu obrotowego i nastąpi poślizg.

Kulka obraca się dookoła swojego środka ciężkości. Obrót jest wywołany jedynie siłą tarcia T ,
gdyż siła bezwładności jest przyłożona do osi obrotu i jej ramię wynosi zero. Zapiszmy II zasadę
dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego kulki. Przez J oznaczamy moment bezwładności
równy J = (2/5)MR2 (dlaczego przez J - wyjaśniam w poprzednim zadaniu)

Ma = B − T oraz Jε = TR (15)

W drugim z równań (15) podstawiamy ε = a/R oraz J. Podstawiamy też siłą bezwładności
B = Ma0

Ma = Ma0 − T oraz
2
5
MR2 · a

R
= TR (16)

Skracamy R i raz jeszcze przepisujemy równania. Zwróć uwagę na wartość siły tarcia T, która
jest z drugiej strony niezmienna, gdyż zależy jedynie od ciężaru kulki i współczynnika tarcia

Ma = Ma0 − T oraz
2
5
Ma = T = Mgf (17)

Z drugiego ze związków (17) wynika, że wielkość Ma = (5/2)Mgf jest stała jeśli obrót zacho-
dzi bez poślizgu. Z kolei pierwszy związek pokazuje, że wzrost przyspieszenia a0 może dowolnie
zwiększać wartość Ma. Jest to oczywiście sprzeczne dlatego istnieje graniczna wartość przy-
spieszenia listwy a0, powyżej której musi już występować poślizg. Wstawiamy wyrażenia na
“Ma” oraz ”T” do pierwszego z równań (17) i skracamy M

5
2
Mgf = Ma0 −Mgf zatem a0 =

7
2
gf (18)

Przy danych g = 10 m
s2

oraz f = 0,3 dostajemy a0 = 4,2 m
s2

.

Podkreślam, jest to graniczna wartość a0. Jeśli przyspieszenie a0 jest mniejsze to po prostu
podstawiamy Mgf w miejsce T do równania (17) i mamy:

Ma = Ma0 −mgf zatem a = a0 − gf

Z tego wynika jeszcze, że jeśli a0 < gf , czyli a0 < 0,3 m
s2

to kulka w ogóle nie zacznie się
toczyć. W miarę wzrostu a0 kulka toczy się coraz szybciej, ale bez poślizgu, aż wreszcie po
przekroczeniu wartości granicznej musi juz nastąpić poślizg gdyż tarcie “nie utrzyma” kulki.


