
ZADANIE: Przez bloczek A przerzucono nieważką i
nierozciągliwą linę do której z lewej strony przyczepiono masę
m1 z prawej zaś doczepiono bloczek B. Przez bloczek B również
przewieszono linę na której końcach zaczepiono dwie masy m2 i
m3. Zakładając, że bloczki A i B są nieważkie, wyznaczyć
przyspieszenie z jakim będzie się poruszał bloczek B.

ROZWIĄZANIE:

1. Analiza sił działających w układzie.
Rozrysujmy siły działające na każde ciało w układzie. Na każdą
masę będą działać dwie siły. Siła ciężkości skierowana
pionowo w dół, oraz siła naciągu odpowiedniej nici działająca
pionowo w górę. Ponieważ bloczek A jest nieważki więc siła
naciągu N1 działająca na masę m1 będzie taka sama jak siła
działająca w górę na bloczek B. Z drugiej strony ponieważ
bloczek B jest nieważki, więc siła N1 działająca na ten bloczek
w górę musi być równa sumie sił N działająca na masy m2 i m3.
Możemy więc przyjąć w dalszych rozważaniach: N 1=2 ⋅N .

2. Wybór kierunku dodatniego.
Przyjmijmy, że oś skierowana w górę, będzie reprezentować
kierunek dodatni. Wszystkie wielkości o wektorach
skierowanych w górę będziemy traktować jako dodatnie, a te skierowane w dół jako ujemne.
Ponieważ nie znamy wartości rozważanych mas, nie wiemy jak się będzie układ poruszał. Musimy
więc arbitralnie przyjąć kierunki przyspieszeń dla wszystkich mas w układzie. Prawdziwy zwrot
każdego z przyspieszeń rozpoznamy po znaku w wyniku końcowym.
Załóżmy więc, że masa m1 będzie się poruszać z przyspieszeniem a1 skierowanym w górę. Również
przyspieszenie a2 masy m2 będzie skierowane w górę. Przyspieszenie a3 masy m3 będzie zaś
zkierowane w dół.

3. Sformułowanie II zasady dynamiki Newtona dla każdego ciała w układzie.
Zapiszmy teraz II zasadę dynamiki Newtona dla każdej z mas w układzie pamiętając, że wielkości
skierowane w górę traktujemy jako dodtanie, skierowane w dół zaś jako ujemne.

2 ⋅N−Q1 =m1 ⋅a1 

N−Q2 =m2 ⋅a2 

N−Q3=−m3 ⋅a3 

Otrzymaliśmy układ trzech równań z czterema niewiadomymi (a1 , a2 , a3 , N). Musimy więc
znaleźć jeszcze jedno równanie.

3a. Uzupełnienie układu równań.
Masy m2 i m3 nie moga poruszać się niezależnie. Ruch każdej z nich zależy od ruchu drugiej masy
poprzez sprzężenie liną przerzucona przez bloczek B. Zależność wzajemnego ruchu tych mas da się
wyrazić równaniem, które uzupełni nasz układ równań. Zauważmy, że w układzie związanym z
bloczkiem B przyspieszenie z jakim porusza się masa m2 względem bloczka musi być równe co do
wartości przyspieszeniu z jakim porusza się masa m3 wzgledem bloczka, lecz musi być przeciwnie
skierowane. Przyspieszenie względne jednego ciała względem drugiego (podobnie jak na przykład
prędkość) liczymy odejmując od przyspieszenia drugiego ciała przyspieszenie pierwszego z nich.
Stąd dla mas m2 i m3 otrzymamy nastepujący związek wektorowy:

a2 − a1 =− a3 −a1



Jeżeli związek ten zapiszemy dla wartości przyspieszeń, uwzględniając fakt, że te skierowane w
górę traktujemy jako dodatnie, a w dół jako ujemne to otrzymamy:

a2 −−a1 =−[−a3 −−a1]
a2 a1 =a3 −a1

Ponieważ w zadaniu mamy obliczyć przyspieszenie bloczka B, które co do wartości będzie równe
przyspieszeniu a1, więc opłaca nam się z powyższego równania wyliczyć przyspieszenie a2 lub a3 

a2 =a3 −2 ⋅a1

i podstawić je do wcześniej otrzymanego układu równań:

2 ⋅N−Q1 =m1 ⋅a1 

N−Q2 =m2 ⋅a3 −2 ⋅m2 ⋅a1 

N−Q3=−m3 ⋅a3 

Na tym etapie, właściwie z punktu widzenia fizyki, zadanie jest już zakończone. Powyższy zespół
równań w pełni opisuje zachowanie układu.

4. Rozwiązanie układu równań.

Układ rozwiążemy metodą wyznaczników. Ponieważ interesuje nas jedynie wartość przyspieszenia
a1, więc wystarczy policzyć tylko wyznacznik główny oraz wyznacznik dla niewiadomej a1.
Przepiszmy układ do postaci macierzowej:
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Wyznacznik główny będzie równy:

W=2 ⋅2 ⋅m2 ⋅m3 m1 ⋅m3 m2 =m1 ⋅m2 m1 ⋅m3 4 ⋅m2 ⋅m3

Natomiast wyznacznik dla niewiadomej a1:

W a1=2 ⋅Q2 ⋅m3 Q3 ⋅m2 −Q1 ⋅m3 m2 =−m1 ⋅m2 m1 ⋅m3 −4 ⋅m2 ⋅m3 ⋅g

stąd poszukiwane przyspieszenie bloczka B, które jest równe co do wartości przyspieszeniu a1 lecz
przeciwnie skierowane, będzie równe:

aB=−a1 =
m1 ⋅m2 m1 ⋅m3 −4 ⋅m2 ⋅m3

m1 ⋅m2 m1 ⋅m3 4 ⋅m2 ⋅m3
⋅g

5. Sprawdzenie fizycznej poprawności rozwiązania.

Na zakończenie sprawdźmy, czy otrzymane rozwiązanie nie jest sprzeczne z pewnymi
charakterystycznymi rozwiazaniami szczególnymi, których postaci możemy się łatwo domyślić.
Postępowanie takie wprawdzie nie zapewni nas o poprawności wyniku, ale w przypadku gdybyśmy



otrzymali sprzeczność, udowodni jego nieprawidłowość. Rozważmy więc kilka łatwych
przypadków:

• Układ jest symetryczny ze względu na masy m2 i m3. Jeśli więc w otrzymanym
rozwiązaniu zamienimy je miejscami, rozwiązanie nie powinno ulec zmianie. I tak jest.

• Gdyby masa m1 była bardzo mała (praktycznie można przyjąć zero) w porównaniu z
masami m2 i m3 to oczywiście układ tych mas, a więc i bloczek B, powinien spaść
praktycznie z przyspieszeniem ziemskim g. I tak będzie:

aB=−a1 =
0 ⋅m2 0 ⋅m3 −4 ⋅m2 ⋅m3

0 ⋅m2 0 ⋅m3 4 ⋅m2 ⋅m3
⋅g=

−4 ⋅m2 ⋅m3

4 ⋅m2 ⋅m3
⋅g=−g

• Gdyby jedna z mas m2 lub m3 była bardzo mała w porównaniu do pozostałych, to linka na
bloczku B powinna zsunąc się praktycznie nie stawiając bloczkowi B żadnego oporu.
Bloczek pociągnięty spadającą masą m1 powinien więc poruszać się w górę z
przyspieszenim g. I tak będzie:

aB=−a1 =
m1 ⋅0 m1 ⋅m3 −4 ⋅0 ⋅m3

m1 ⋅0 m1 ⋅m3 4 ⋅0 ⋅m3
⋅g=

m1 ⋅m3

m1 ⋅m3
⋅g=g

• Gdyby obydwie masy m2 i m3 były bardzo małe w porównaniu z masą m1 to również w
tym wypadku bloczek B w żaden sposób nie byłby ściągany w dół i poruszałby się z
przyspieszeniem g w górę. I tak będzie.
Tym razem jednak nie możemy bezpośrednio podstawić zer za masy m2 i m3 bo
dostaniemy symbol nieoznaczony “zero dzielone przez zero”. Możemy jednak
przekształcić nasz wzór:

aB=−a1 =
m1 ⋅m2 −2 ⋅m2 ⋅m3 m1 ⋅m3 −2 ⋅m2 ⋅m3

m1 ⋅m2 2 ⋅m2 ⋅m3 m1 ⋅m3 2 ⋅m2 ⋅m3
⋅g

aB=
m2 ⋅m1 −2 ⋅m3m3 ⋅m1 −2 ⋅m2
m2 ⋅m1 2 ⋅m3m3 ⋅m1 2 ⋅m2

⋅g

Zauważmy teraz, że jeżeli do dużej masy m1 dodamy (lub odejmiemy) jakąś malutką
masę m2 lub m3 (nawet przemnożoną przez dwa) to praktycznie nie zmieni to masy m1,
stąd możemy uprościć:

aB=
m2 ⋅m1 m3 ⋅m1 

m2 ⋅m1 m3 ⋅m1 
⋅g=g

A to już daje wynik zgodny z oczekiwaniami.
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