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Zestaw nr.3 na zajęcia w dniu 20.11.2019

Zad.1 Znaleźć przyspieszenia narysowanych poniżej układów, zakładając, że ich elementy 
połączone są doskonale giętkimi, nierozciągliwymi nićmi. Całkowicie pomijamy tarcie o podłoże i 
opory ruchu w punktach podparcia nici. W przykładzie po prawej proszę przyjąć m2  <  m1. 
Dodatkowo proszę policzyć naprężenia nici łączących elementy układu.

Zad.2 Rozwiązać przykład po lewej z zad.1 zastępując zwisający ciężarek bloczkiem ruchomym, 
do którego jest podwieszony taki sam ciężarek M. Końcówka liny wychodzącej z bloczka 
zamocowana jest nieruchomo do sufitu.

Zad.3 Rozwiązać przykłady z zadania 1 powyżej przy uwzględnieniu sił tarcia na powierzchniach 
poziomych. Współczynnik tarcia ma wartość m.

Zad.4 Jaka siła jest potrzebna aby ciągnąć ze stałą prędkością sanie o masie M=100kg w górę 
zbocza o nachyleniu a=30°, jeżeli współczynnik tarcia wynosi m=0.2 ? O ile większa byłaby ta 
wymagana siła, gdyby sanie miały przyspieszać z przyspieszeniem a=0.1g ?

Zad.5 Stok pokryty lodem nachylony jest pod kątem α=15° do poziomu. Skuter na gąsienicach o 
masie M=200 kg ciągnie pod górę po tym stoku sanie, których masa razem z ładunkiem wynosi 
m=150 kg. Współczynnik tarcia płóz sań o powierzchnię stoku wynosi k=0,1. Jaka jest minimalna 
wartość współczynnika tarcia gąsienic o stok, aby zestaw mógł jechać pod górę? Przedstaw na 
wykresie zależność maksymalnego przyspieszenia z jakim może poruszać się zestaw od 
współczynnika tarcia gąsienic o stok. Czy ruch w górę jest możliwy przy dowolnej masie skutera? 

Zad.6 Na dużym klocku o masie M położono mały klocek o masie m. Współczynnik tarcia między 
klockami wynosi k. Do dużego klocka przyłożono poziomo siłę F. Znaleźć zależność 
przyspieszenia dużego klocka od siły F, przy założeniu, że nie wykazuje on tarcia o podłoże. 
Proszę rozpatrzyć dwa przypadki: kiedy górny klocek porusza się razem z dolnym oraz kiedy 
ślizga się "do tyłu". 

Zad.7  Na dużym, ciężkim wózku  (patrz rysunek powyżej po prawej) leży klocek o masie  M 
połączony linką ze zwisającym klockiem o masie m (opory na rolce pomijamy). Jakie będzie 
zachowanie klocków (jakie będzie przyspieszenie klocka M), jeżeli cały wózek zacznie się 
poruszać z przyspieszeniem ao  w lewo ?
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