2.20.RówniapochyÏatrzyciaÏa
Ukáad ciaá przedstawiony na rysunku zjeĪdĪa w dóá po równi pochyáej. OkreĞl wartoĞü
przyspieszenia ukáadu oraz siá napinających nici T1, T2. Wspóáczynnik tarcia pomiĊdzy
ciaáami i powierzchnią równi wynosi f. Zaniedbujemy moment bezwáadnoĞci bloczka i masĊ
sznurka.

PodpowiedĨ 1
Naszkicuj rysunek i zaznacz, jakie siáy dziaáają na ciaáa umieszczone na równi pochyáej.
Zapisz odpowiednie równania ruchu.
ROZWIĄZANIE
Siáy dziaáające na ciaáa:
Na pierwsze ciaáo o masie m1 dziaáają siáy:
ሬሬሬሬሬሬԦ
ܨ
ீଵ  ciĊĪar ciaáa,

ሬሬሬሬԦ
ܰଵ  siáa reakcji podáoĪa,

ሬሬሬԦ
ܶଵ  siáa napinająca pierwszy sznurek,
ሬሬሬሬሬԦ
ܨ௧ଵ  siáa tarcia.

Na drugie ciaáo o masie m2 dziaáają siáy:
ሬሬሬሬሬሬԦ
ீܨଶ  ciĊĪar ciaáa,

ሬሬሬሬԦ
ܰଶ  siáa reakcji podáoĪa,

ሬሬሬԦଶ  siáa napinająca drugi sznurek,
ܶ

ሬሬሬሬሬԦ
ܶଵ Ԣ siáa napinająca pierwszy sznurek,
ሬሬሬሬሬԦ
ܨ௧ଶ  siáa tarcia.

Na trzecie ciaáo o masie m3 dziaáają siáy:
ሬሬሬሬሬሬԦ
ீܨଷ  ciĊĪar ciaáa,

ሬሬሬሬሬԦ
ܶଶ Ԣ siáa napinająca drugi sznurek.
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Równania ruchu dla poszczególnych mas:
Wszystkie 3 masy są poáączone sznurkiem, poruszają siĊ wiĊc z tym samym przyspieszeniem.
ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬԦ
݉ଵ ǣ ሬሬሬሬሬሬሬԦ
ீܨଵ  ሬሬሬሬԦ
ܰଵ  ܨ
Ԧǡ
௧ଵ  ܶଵ ൌ ݉ଵ ܽ

ሬሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ ሬሬሬሬሬԦ ሬሬሬሬሬԦ ሬሬሬԦ
݉ଶ ǣܨ
Ԧǡ
ீଶ  ܰଶ  ܨ௧ଶ  ܶଵ Ԣ  ܶଶ ൌ ݉ଶ ܽ
ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬሬሬԦ
݉ଷ ǣܨ
ԦǤ
ீଷ  ܶԢଶ ൌ ݉ଷ ܽ

Aby równania ruchu przepisaü skalarnie, wprowadĨmy ukáad wspóárzĊdnych x, y tak, by oĞ x
wskazywaáa kierunek ruchu. Dla ciaá o masach ݉ଵ i ݉ଶ oĞ x jest równolegáa do równi,
dla ciaáa ݉ଷ  pionowa. OĞ y jest zawsze prostopadáa do osi x.
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ሬሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬሬሬԦ
Siáy ܨ
ீଵ i ீܨଶ rozkáadamy na 2 skáadowe:

ீܨଵೣ ൌ ீܨଵ ߙ݊݅ݏǡ

ீܨଵ ൌ ீܨଵ  ߙǡ
ீܨଶೣ ൌ ீܨଶ  ߙǡ

ீܨଶ ൌ ீܨଶ  ߙǤ

Zapiszmy równania ruchu skalarnie (pamiĊtając, Īe zgodnie z wybranym zwrotem osi x
siáy wzdáuĪ równi są dodatnie, jeĞli dziaáają na lewo w dóá):
݉ଵ௫ ǣீܨଵ  ߙ݊݅ݏെ ܨ௧ଵ െ ܶଵ ൌ ݉ଵ ܽǡ

(1)

݉ଶ௫ ǣீܨଶ  ߙ݊݅ݏെ ܨ௧ଶ  ܶଵᇱ െ ܶଶ ൌ ݉ଶ ܽǡ

(2)

݉ଵ௬ ǣܰଵ െ  ீܨଵ ܿ ߙݏൌ Ͳǡ

(4)

݉ଷ௫ ǣ െ ீܨଷ  ܶଶᇱ ൌ ݉ଷ ܽǡ

݉ଶ௬ ǣܰଶ െ  ீܨଶ ܿ ߙݏൌ ͲǤ

(3)

(5)

W kierunku osi y ruch siĊ nie odbywa, wiĊc dwa ostatnie równania przyrównujemy do zera.
Zaniedbując moment bezwáadnoĞci krąĪka, moĪemy przyrównaü do siebie siáy dziaáające
na koĔcach sznurków. Masa m3 dziaáa za poĞrednictwem sznurka na masĊ m2, a masa m2
odpowiada, dziaáając siáą reakcji na masĊ m3. Podobnie oddziaáują masy m1 i m2.
Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona siáy te są jednakowe co do wartoĞci:
ᇱ
ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬԦଵ ห ൌ ቚܶ
หܶ
ଵ Ԣቚ czyli T1 = ܶଵ ǡ

PodpowiedĨ 2

ᇱ
ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬԦଶ ห ൌ ቚܶ
หܶ
ଶ Ԣቚ czyli T2 = ܶଶ Ǥ

Zastanów siĊ, od czego zaleĪy wartoĞü siá tarcia i jak je moĪemy obliczyü.
ROZWIĄZANIE
Siáy tarcia:
Siáa tarcia zaleĪy od siáy nacisku ciaáa na równiĊ. Tej z kolei, zgodnie z III zasadą dynamiki
Newtona, odpowiada siáa reakcji podáoĪa. Zapiszmy to za pomocą równaĔ:
ܨ௧ଵ ൌ ݂ܰଵ ǡ

ܨ௧ଶ ൌ ݂ܰଶ Ǥ

Siáy N1 i N2 obliczamy z równaĔ (4) i (5):

ܰଵ ൌ ீܨଵ ܿߙݏ,

ܰଶ ൌ ீܨଶ ܿߙݏǤ

Na siáy tarcia uzyskamy wyraĪenia:

ܨ௧ଵ ൌ ݂ீܨଵ ܿߙݏǡ
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ܨ௧ଶ ൌ ݂ீܨଶ ܿߙݏǤ

Podstawiając do równaĔ ruchu (1) i (2):
݉ଵ௫ ǣீܨଵ  ߙ݊݅ݏെ ݂ீܨଵ ܿ ߙݏെ ܶଵ ൌ ݉ଵ ܽǡ

(6)

݉ଶ௫ ǣீܨଶ  ߙ݊݅ݏെ ݂ீܨଶ ܿ ߙݏ ܶଵ െ ܶଶ ൌ ݉ଶ ܽǤ

Podstawiamy:

(7)

ீܨଵ ൌ ݉ଵ ݃ǡ ீܨଶ ൌ ݉ଶ ݃ǡ ீܨଷ ൌ ݉ଷ ݃Ǥ

i przepiszmy równania (6), (7) i (3):

݉ଵ௫ ǣ݉ଵ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݂݉ଵ ݃ܿ ߙݏെ ܶଵ ൌ ݉ଵ ܽǡ

݉ଶ௫ ǣ݉ଶ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݂݉ଶ ݃ܿ ߙݏ ܶଵ െ ܶଶ ൌ ݉ଶ ܽǡ
݉ଷ௫ ǣ െ݉ଷ ݃  ܶଶ ൌ ݉ଷ ܽǤ

PodpowiedĨ 3

(8)
(9)
(10)

UzyskaliĞmy 3 równania (8), (9), (10) z trzema niewiadomymi. Po rozwiązaniu ukáadu
otrzymamy wartoĞü przyspieszenia i siá napinających nici.
ROZWIĄZANIE
Najpierw wyznaczmy wartoĞü przyspieszenia a:
Sumując stronami równania (8), (9) i (10), otrzymujemy:
݉ଵ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݉ଵ ݂݃ܿ ߙݏ ݉ଶ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݉ଶ ݂݃ܿ ߙݏെ ݉ଷ ݃ ൌ ݉ଶ ܽ  ݉ଷ ܽ  ݉ଵ ܽǡ
ܽൌ

݉ଵ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݂݉ଵ ݃ܿ ߙݏ ݉ଶ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݉ଶ ݂݃ܿ ߙݏെ ݉ଷ ݃
ǡ
݉ଵ  ݉ଶ  ݉ଷ

ܽൌ

݃ሾ݉ͳ ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ  ݉ʹ ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂݃ܿߙݏሻ െ ݉͵ ሿ
ǡ
݉ଵ  ݉ଶ  ݉ଷ

ܽൌ

ሾሺభ ାమ ሻሺ௦ఈି௦ఈሻିయ ሿ
భ ାమ ାయ

Ǥ

(11)

NastĊpnie okreĞlamy wartoĞü siáy napinającej pierwszą niü T1:

Podstawmy wartoĞü przyspieszenia z równania (11) do równania (8):
݉ଵ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݂݉ଵ ݃ܿ ߙݏെ ܶଵ ൌ ݉ଵ

Wyznaczmy T1:

ܶଵ ൌ ݉ଵ ݃ ߙ݊݅ݏെ ݉ଵ ݂݃ܿ ߙݏെ ݉ଵ
ܶଵ ൌ ݉ଵ ݃ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉ଵ

݃ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉ଷ ݃
Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

݃ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉ଷ ݃
ǡ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

݃ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉ଷ ݃
Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵
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Sprowadzamy do wspólnego mianownika i porządkujemy:

ܶଵ ൌ

݉ଵ ݃ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻሾሺ݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵ ሻ െ ሺ݉ͳ  ݉ʹ ሻሿ  ݉ଵ ݉ଷ ݃
ǡ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵
ܶଵ ൌ

݉ଵ ݉ଷ ݃ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ  ݉ଵ ݉ଷ ݃
ǡ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

ܶଵ ൌ

݉ଵ ݉ଷ ݃ሺͳ   ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ
Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

A teraz okreĞlmy wartoĞü siáy T2:
T2 wyznaczamy z równania (10):
ܶଶ ൌ ݉ଷ ሺܽ  ݃ሻǤ
Podstawimy wyraĪenie na przyspieszenie (11):
ܶଶ ൌ ݉ଷ ቈ

ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻ݃ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉ଷ ݃
 ݃Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

Sprowadzamy do wspólnego mianownika i porządkujemy:
ܶଶ ൌ ݉ଷ ቈ

ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻ݃ሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉ଷ ݃  ሺ݉ଶ  ݉ଵ ሻ݃  ݉ଷ ݃
ǡ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵
ܶଶ ൌ

݉ଷ ݃ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻሺͳ   ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ
Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

Podsumowanie
WartoĞü przyspieszenia ukáadu wynosi

ܽൌ

݃ሺ݉ͳ  ݉ʹ ሻሺ ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ െ ݉͵ ݃
Ǥ
݉ଵ  ݉ଶ  ݉ଷ

WartoĞü siáy napinającej sznurek pomiĊdzy m1 i m2
ܶଵ ൌ

݉ଵ ݉ଷ ݃ሺͳ   ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ
Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

WartoĞü siáy napinającej sznurek pomiĊdzy m2 i m3
ܶଶ ൌ

݉ଷ ݃ሺ݉ଵ  ݉ଶ ሻሺͳ   ߙ݊݅ݏെ ݂ܿߙݏሻ
Ǥ
݉ͳ  ݉ʹ  ݉͵

ZauwaĪ, Īe siáa ܶଶ jest wiĊksza od siáy ܶଵ .
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