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Co w zeszycie

Skoki narciarskie nieodmiennie kojarzą się z sezonem zimowym, choć niesłusznie, gdyż od 24 lat mamy możliwość obserwowania także Letniego Grand
Prix w tej dyscyplinie sportu. Polacy już pięciokrotnie święcili w nim triumfy,
w tym w ostatnich dwóch zawodach pod rząd. Dlatego pomimo zieleni za oknem w niniejszym numerze proponujemy artykuł o fizyce tej dyscypliny sportu. A jako że skoczek narciarski, zanim odbije się od progu skoczni, najpierw
rozpędza się zjeżdżając po pochylni o dużym kącie nachylenia, postanowiliśmy
się przyjrzeć od strony fizyki – właśnie równi pochyłej oraz innym przyrządom
technicznym, zwanym maszynami prostymi. Mechanizmy ich działania wykorzystywane są zarówno w układzie kostno-szkieletowym człowieka, jak i – już
od czasów prehistorycznych – w inżynierii wspomagającej proste codzienne
czynności.
A na koniec spora porcja zadań o maszynach prostych z poprzednich edycji
Konkursu Fizycznego „Lwiątko”, którego kolejny finał odbędzie się w ostatni
poniedziałek marca 2019 r.
DS
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Skoki narciarskie
Sukcesy odnoszone przez naszych skoczków narciarskich sprzyjają zainteresowaniu tą dyscypliną sportu. Ale oprócz dostarczania sportowych emocji, skoki
narciarskie mogą też służyć do zgłębiania różnych zagadnień z mechaniki, bowiem ruch skoczka jest bardzo ciekawy. Zawodnik początkowo ześlizguje się
po śniegu lub igelicie, następnie wybija się z progu skoczni, po czym unosi się
w powietrzu, a na koniec musi w bezpieczny sposób wylądować.
Celem skoku jest uzyskane jak najdłuższej odległości od progu skoczni,
z zachowaniem odpowiedniego stylu lotu i lądowania. Punkty otrzymuje się
w zależności od miejsca wylądowania względem tzw. punktu K, położonego
w najbardziej stromym miejscu stoku. Punkt ten oznaczony jest czerwoną linią
prostopadłą do osi skoczni. Za każdy dodatkowy metr poza linię K zawodnikowi
dodaje się punkty, a za każdy brakujący – odejmuje się je. Na najmniejszych
skoczniach punkt K położony jest w odległości mniejszej niż 45 m od progu.
Natomiast w przypadku tzw. skoczni mamucich, odległość punktu K od progu
przekracza 170 m.
Każdy z etapów ruchu skoczka wymaga odpowiedniego sterowania ułożeniem ciała tak, aby w konsekwencji oddać jak najdłuższy skok.
W fazie rozbiegu chodzi o to, żeby osiągnąć jak największą prędkość na
progu skoczni. W zależności od prędkości i kierunku wiatru organizatorzy zawodów mogą sterować ustawieniem belki startowej tak, aby zoptymalizować
długość skoku. Z jednej strony chodzi o to, aby skoczkowie mogli latać daleko, ale jednocześnie należy im zapewnić możliwość bezpiecznego lądowania
przed tzw. linią bezpieczeństwa. Im wyżej położona jest belka startowa, tym
większa jest początkowa energia potencjalna grawitacji skoczka względem poziomu progu, zgodnie ze wzorem: Ep = mgh (m oznacza masę zawodnika,
h odpowiada wysokości środka ciężkości skoczka nad progiem, a g = 9,81 m/s2
to wartość przyspieszenia ziemskiego). Podczas zjazdu energia potencjalna
stopniowo maleje, ponieważ zmniejsza się wysokość środka ciężkości skoczka ponad progiem. Rośnie natomiast energia kinetyczna: Ek = ½ mv2 (gdzie
v oznacza wartość prędkości zawodnika). Gdyby energia potencjalna była całkowicie zamieniana na energię kinetyczną, to prędkość skoczka przy wyjściu
z progu miałaby wartość v = 2gh . Jeśli przyjmiemy wysokość belki nad progiem równą około 50 m, to zawodnik wychodziłby z progu z prędkością o wartości około 31 m/s, czyli około 113 km/h. W rzeczywistości prędkość mierzona
na progu ma wartość około 25 m/s, czyli 90 km/h. Za to zmniejszenie prędkości odpowiedzialny jest głównie opór powietrza i, w mniejszym stopniu, tarcie
pomiędzy nartami a podłożem. Wartość siły oporu powietrza rośnie proporcjonalnie do kwadratu szybkości. Oznacza to, że im szybciej porusza się skoczek,
tym mocniej doświadcza on siły hamującej powietrza. Siła oporu powietrza jest
również tym większa, im większa jest powierzchna ciała skoczka prostopadła do kierunku ruchu. Zawodnicy starają się więc
przyjąć taką pozycję, w której powierzchnia ta jest jak najmniejsza, pochylając się w głębokim przysiadzie i wyciągając ramiona
do tyłu. Gładka powierzchnia kasku i kombinezonu dodatkowo
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zmniejsza siły oporu. Natomiast tarcie pomiędzy nartami i podłożem można
zmniejszyć ostrząc krawędzie i smarując narty woskiem (istnieją różne rodzaje
wosków odpowiednio dobrane do różnych typów śniegu i temperatury).

Rys. 1. Kształt skoczni narciarskiej (źródło: Wikimedia)

Końcowy fragment rozbiegu ma kształt łuku okręgu o promieniu około
90 m, po czym stok wypłaszcza się tuż przed progiem. Ten płaski fragment
jest nachylony lekko ku dołowi, pod kątem od około 10°. Jego długość jest tak
dobrana, żeby skoczek pokonywał go w czasie około 0,25 sekundy. Dlatego
tak istotna jest prawidłowa synchronizacja zmian postawy zawodnika w fazie wychodzenia z progu. Skoczek musi zmienić pozycję ciała, wyprostowując
nogi w kolanach i układając ciało niemal równolegle do nart. Wymaga to dużej
siły i dobrej koordynacji. Nawet drobna różnica w sile wypchnięcia z lewej
i prawej nogi może w znaczący sposób wpłynąć na równowagę w czasie wyjścia z progu, co przekłada się następnie na stabilność lotu. Wyprostowanie się
skoczka powoduje zwiększenie jego energii kinetycznej, dzięki czemu wartość
jego prędkości wzrasta o około 2,5 m/s. Ten proces można porównać do gwałtownego wydłużenia ściśniętej sprężyny po usunięciu działającej na nią siły
ściskającej. W czasie wyprostowywania się energia mechaniczna zmagazynowana w mięśniach pochylonego w przysiadzie zawodnika ulega przekształceniu
w energię kinetyczną oraz w energię potencjalną (ponieważ wysokość środka
ciężkości skoczka nad progiem wzrasta). Jeśli synchronizacja ruchów zawodnika była prawidłowa, to po wyjściu z progu jego prędkość jest optymalna, czyli
skierowana prawie poziomo lub lekko ku górze.
Kolejna faza ruchu zawodnika to lot nad bulą, czyli częścią stoku znajdującą się bezpośrednio za progiem. Kształt buli jest tak zaprojektowany, żeby
skoczek w czasie lotu znajdował się przez cały czas „zaledwie” około 6 m nad
powierzchnią stoku. Długość skoku zależy przede wszystkim od prędkości początkowej oraz od pozycji zawodnika w czasie lotu. Po wyjściu z progu na
skoczka działają trzy siły:
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• siła ciężkości (zwrócona pionowo ku dołowi)
oraz siły aerodynamiczne:
• siła oporu powietrza (równoległa do kierunku ruchu i zwrócona w przeciwną stronę),
• siła nośna (prostopadła do kierunku ruchu).

Rys. 2. Siły działające na skoczka w trakcie lotu



v – wektor prędkości skoczka, mg – siła ciężkości, Fop – siła oporu powietrza,


Fn – siła nośna

Siła ciężkości przyczynia się do skracania długości lotu. W czasie zjazdu
składowa siły ciężkości prostopadła do podłoża jest równoważona przez siłę
reakcji podłoża, a zawodnik pozostaje w kontakcie z nawierzchnią skoczni.
W fazie lotu siła reakcji podłoża znika i cała siła ciężkości powoduje ruch przyspieszony skoczka pionowo w dół z przyspieszeniem ziemskim wynoszącym
9,81 m/s2. Oznacza to, że gdyby na zawodnika nie działała żadna inna siła, to
w każdej kolejnej sekundzie lotu składowa prędkości skierowana w dół wzrastałaby o 9,81 m/s. Załóżmy, że po wyjściu z progu prędkość skoczka jest skierowana idealnie poziomo i ma wartość 25 m/s. Znaczy to, że składowa pionowa
prędkości ma wartość zero, natomiast składowa pozioma ma wartość 25 m/s.
Jeśli pominęlibyśmy wszystkie siły oprócz siły ciężkości, to po pierwszej sekundzie lotu skoczek poruszałby się pionowo w dół z szybkością 9,81 m/s i poziomo ze stałą szybkością 25 m/s. Po drugiej sekundzie lotu, składowa pozioma nie
uległaby zmianie, natomiast składowa pionowa wzrosłaby do 19,62 m/s, itd.
W rzeczywistości, na skutek oporu powietrza, pozioma składowa prędkości zawodnika stopniowo maleje, a składowa pionowa nie wzrasta co sekundę o 9,81 m/s, lecz
wolniej. Spróbujmy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje i jaki ma to wpływ na długość skoku. W tym celu wygodnie będzie nam rozważyć ruch skoczka w dwóch
kierunkach: pionowym i poziomym. Ponieważ, jak już wiemy, opór powietrza
jest tym większy im większa jest powierzchnia prostopadła do kierunku ruchu,
zawodnik może wpływać na wartość tej siły zmieniając pozycję ciała. W początkowej fazie lotu chodzi głównie o zachowanie prędkości osiągniętej na progu.
Aby ją utrzymać, zawodnik przysuwa ciało blisko nart i porusza się stylem
klasycznym, z nartami ustawionymi równolegle. W kierunku poziomym na powierzchnię prostopadłą do kierunku ruchu składa się wówczas przede wszyst-
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kim powierzchnia kasku i barków zawodnika oraz czubki nart. Dzięki temu opór
powietrza w kierunku poziomym jest minimalny. Jednocześnie w kierunku pionowym powierzchnia skoczka prostopadła do kierunku ruchu jest bardzo duża,
co sprawia, że spada on wolniej niż gdyby działała na niego tylko siła ciężkości.
Ponieważ siła oporu jest proporcjonalna do kwadratu szybkości, przyspieszenie
skoczka w dół jest coraz mniejsze. W ten sposób siła oporu powietrza działająca w kierunku pionowym przyczynia się do wydłużenia czasu lotu i tym samym
– długości skoku.
Pora wreszcie powiedzieć coś na temat drugiej z sił aerodynamicznych: siły
nośnej. Weźmy jako przykład obiekt poruszający się poziomo. W zależności
od jego kształtu siła nośna może być zwrócona ku górze (siła działająca na
skrzydło samolotu) lub ku dołowi (siłą działająca na „skrzydełka” samochodów
wyścigowych dociskająca samochód do jezdni). W przypadku skoków narciarskich, pozycja przyjmowana przez zawodnika zapewnia mu siłę nośną skierowaną ku górze i lekko do przodu. Wartość tej siły, podobnie jak wartość siły
oporu, jest wprost proporcjonalna do kwadratu wartości prędkości. To dlatego
tak istotne jest, aby zawodnik wybił się z progu z dużą szybkością. Wartość siły
nośnej jest również proporcjonalna do powierzchni równoległej do kierunku ruchu. Składowa siły nośnej działająca pionowo ku górze zależy więc od wielkości
powierzchni skoczka zrzutowanej na oś poziomą. Kiedy więc w początkowej
fazie lotu zawodnik przyjmuje pozycję niemalże horyzontalną, sprzyja to nie
tylko zmniejszeniu oporu powietrza, ale także zwiększa składową siły nośnej
działającą ku górze. Składowa siły nośnej działająca poziomo zależy z kolei
od powierzchni zrzutowanej na oś pionową. Aby jak najlepiej wykorzystać siłę
nośną, w drugiej fazie lotu, zawodnik unosi się nieco, oddala ramiona od ciała
i ustawia narty w kształt litery V. Służy to zwiększeniu powierzchni nośnej zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym, i tym samym poprawia długość
skoku.

Rys. 3. Zawodnik w drugiej fazie lotu z nartami ułożonymi w kształt litery V
(źródło: Wikimedia)

Neutrino 40

5

Ponieważ powierzchnia zawodnika i nart ma tak wielki wpływ na wartości sił
aerodynamicznych, regulamin skoków narciarskich bardzo precyzyjnie określa
długość i szerokość nart, oraz rozmiar i materiał z jakiego wykonane mogą być
kombinezony zawodników. Maksymalna dozwolona długość nart określana jest
w zależności od wzrostu i wagi zawodnika, a kombinezon musi dobrze przylegać do ciała i pozwalać na swobodny przepływ powietrza.
Ostatnią fazą skoku jest lądowanie. Aby zamortyzować uderzenie o nawierzchnię i utrzymać równowagę, zawodnik przyjmuje charakterystyczną pozycję zwaną wypadem lub telemarkiem. Skoczek pochyla się lekko do przodu,
wyciągając ramiona na boki i uginając nogi w kolanach. Jedna noga wysunięta
jest nieco do przodu tak, aby podudzie było ustawione prostopadle do podłoża. Natomiast narty powinny być ułożone jak najbardziej równolegle do siebie
i tak, aby odległość między nimi nie była zbyt duża. Podobnie jak przy wyjściu
z progu, zmiana pozycji ciała przy przejściu z fazy lotu do fazy lądowania wymaga bardzo dobrej synchronizacji ruchów. A w momencie, kiedy narty dotykają podłoża, zawodnik musi być przygotowany na szybkie skompensowanie
wszelkich niedokładności w ustawieniu ciała, żeby uniknąć upadku.

Rys. 4. Lądowanie z telemarkiem (źródło: Wikimedia)

Obserwując loty skoczków możemy podziwiać w jak spektakularny sposób
zawodnicy wykorzystują prawa fizyki, by zachwycać nas, widzów, imponująco
długimi skokami. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię, drogi Czytelniku do jeszcze
bardziej uważnego przyglądania się zawodnikom na skoczni podczas następnej
transmisji z zawodów. Może obserwując pozycję skoczka przy wyjściu z progu
i podczas lotu uda Ci się przewidzieć, jak daleki będzie jego skok?
KC
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Maszyny proste, czyli co mają ze sobą wspólnego
taczka, żuchwa i „dziadek do orzechów”…

Ciało człowieka zbudowane jest na konstrukcji szkieletowo-mięśniowej, przygotowanej do wykonywania różnego rodzaju czynności mechanicznych, nie tylko chodzenia, czy schylania się, ale także wykonywania skrętów, podnoszenia
ciężarów, ściskania, dociskania itp. Ta wszechstronność ruchowa ludzkiego organizmu jest imponująca, ale w wielu przypadkach – niewystarczająca. Dlatego
od zarania dziejów człowiek wynajdywał przeróżne narzędzia, aby pomóc sobie
w codziennej i niecodziennej pracy. Mimo braku wyuczonej wiedzy fizycznej
i technicznej budował m.in. konstrukcje oparte na bardzo prostych mechanizmach, które wykorzystuje także ludzkie ciało. Tak powstały maszyny proste,
wykorzystywane po dziś dzień. Używamy ich powszechnie, w najróżniejszych
okolicznościach, często intuicyjnie, nie zdając sobie sprawy z tego, na jakiej
zasadzie nas wspomagają. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną w okresie
renesansu zestaw maszyn prostych stanowi sześć klasycznych urządzeń: klin,
równia pochyła, dźwignia, bloczek, kołowrót oraz śruba.
Wszystkie maszyny proste mają za zadanie pomóc człowiekowi w wykonywaniu pracy, czy to poprzez zmniejszenie wkładanego wysiłku, czy to poprzez zmianę kierunku lub zwrotu przykładanej siły tak, aby wykonanie
pracy stało się po prostu wygodniejsze.
Wykorzystanie maszyn prostych nie skutkuje zmniejszeniem wykonywanej
pracy! Zysk na wartości siły jest bowiem kompensowany przez wydłużenie
drogi, na której praca jest wykonywana. Tym samym całkowita praca wykonana przez człowieka jest taka sama – czy to z użyciem, czy bez użycia
maszyny prostej.
Najstarsze pomysły, czyli pięściak, siekierka i nóż
W epoce kamienia, w której pojawiły się pierwsze używane przez człowieka
narzędzia, ludzkość zastosowała także swą pierwszą maszynę prostą – klin,
w postaci kamiennego pięściaka.

Pięściak (by Didier Descouens, 13.04.2011, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14901021)
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W kolejnych epokach – brązu i żelaza, klin został udoskonalony, przyjmując wszelkie postaci ostrzy: tasaków, noży,
włóczni i siekier, i jest oczywiście używany do dzisiaj. Klin
jest graniastosłupem o podstawie trójkąta równoramienne
go, którego boki tworzą niewielki kąt . Działając siłą F na
ścianę graniastosłupa, w której zawiera się najkrótszy bok
trójkąta, uzyskujemy znacznie większe siły, Q w kierunkach
prostopadłych do obu ramion trójkąta:
Q=

F

2sin α
2

Źródło: Wikipedia,
autor: W. Ciszewski

Dzięki temu klin może się wbijać w twarde bloki (np. drewniane), dosłownie
α
rozłupując je na dwie
 części. Im mniejszy kąt , tym mniejsza wartość sin 2
i tym większa siła Q .
Klinów używa się także powszechnie do blokowania ruchu – np. drzwi.
W górę bez wysiłku – czyli równia pochyła

Ścieżka zbudowana przez Rzymian w roku 72 n.e.
przed inwazją Masady (Palestyna)

Równie prehistorycznym wynalazkiem jest równia pochyła, czyli spoczywający klin lub płaska powierzchnia ustawiona pod pewnym kątem do podłoża.
Można po niej przesuwać przedmioty, wkładając mniej wysiłku niż przy podciąganiu ciężkiego przedmiotu pionowo w górę (zyskując tym samym na wartości
niezbędnej siły ciągnącej). Przyjmuje się powszechnie, że równie pochyłe wspomagały budowniczych przy wznoszeniu piramid w starożytnym Egipcie oraz
w Stonehenge (2–3 tys. lat p.n.e.). Współcześnie wykorzystujemy równię pochyłą dokładnie w tym samym celu, co starożytni: do
rozładunku i załadunku ciężkich przedmiotów,
do bezpiecznego, powolnego transportu na
i z większej wysokości (drogi dla niepełnosprawnych, ewakuacja pasażerów z samolotu, drogi – serpentyny w górach), a także...
do zabawy – jako zjeżdżalnie.
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W górę
Rozkład sił działających na przedmiot ułożony na równi pochyłej o kącie nachylenia  podczas wciągania go w górę ze stałą szybkością przedstawiony został
na rysunku:

Jeśli ciało porusza się ruchem jednostajnym, obowiązuje I zasada dynamiki
Newtona:
   
Fg + R + Tk + F = 0




gdzie Fg – to siła grawitacji, R – to siła reakcji (sprężystości) podłoża, Tk – to
siła tarcia kinetycznego, a F – to siła ciągnąca. Po rozłożeniu wszystkich sił na
składowe wzdłuż zbocza równi i prostopadle do niego, z powyższego równania
wektorowego otrzymujemy:
•
•

wzdłuż zbocza równi: F – Fg ⋅ sinα – Tk = 0

prostopadle do zbocza równi: R – Fg · cosα = 0

oraz równanie na wartość siły tarcia kinetycznego: Tk = μkR, gdzie μk jest
współczynnikiem tarcia kinetycznego pomiędzy ciałem a powierzchnią zbocza
równi. Ostatecznie:

F = Fgsinα + Tk = m · g· sinα + µk· m ·g · cosα
Przy odpowiednio dobranym (tzn. niezbyt dużym) kącie nachylenia równi
 oraz odpowiednio śliskiej powierzchni (mała wartość µk) zachodzi warunek
F < Fg = m · g, czyli wymagana siła ciągnąca jest mniejsza niż w przypadku
ciągnięcia ładunku pionowo w górę.
„Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”, czyli zasada dźwigni
Dźwignia została opisana po raz pierwszy ok. roku 260 p.n.e. przez greckiego
uczonego, Archimedesa, który miał powiedzieć: Dajcie mi dostatecznie długą
dźwignię i punkt podparcia, a poruszę Ziemię. Dźwignia zbudowana jest ze
sztywnej belki, najczęściej zawieszonej lub podpartej w jednym punkcie. Pod-
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stawowym warunkiem dźwigni jest swoboda ruchu obrotowego belki wokół osi
przechodzącej przez taki punkt (ruch odbywa się przeważnie w jednej płaszczyźnie). Do belki przyłożone są najczęściej dwie siły. W zależności od ich położenia względem punktu zawieszenia (podparcia), a tym samym – względem
osi obrotu, rozróżnia się dźwignie jednostronne i dwustronne.

Archimedes poruszający Ziemię za pomocą maszyny prostej – dźwigni.
Fresk w Galerii Uffizi (Wikipedia)

Taczka, żuchwa i „dziadek do orzechów” – czyli dźwignia jednostronna
W przypadku dźwigni jednostronnej obie siły są do niej przyłożone po tej samej
stronie względem osi obrotu. Warunek równowagi dźwigni:

F1r1 =F2r2
(wynika z równoważenia się momentów sił względem osi obrotu przechodzącej
 przez punkt podparcia), gdzie r1 to długość tak zwanego ramienia

siły F1 , czyli wektora łączącego oś obrotuz punktem przyłożenia siły F1 ,
a r2 to długość tak zwanego ramienia siły F2 .
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Z równania F1r1 =F2r2 wynika, że
chcąc np. unieść ciało, na które

działa duża siła grawitacji ( F1 ),
nie wysilając się przy tym nadmiernie, musimy umieścić ciało
pomiędzy nami a osią obrotu
(r1 < r2) – tak jak np. w taczce. Podobnie w przypadku kla-

sycznego „dziadka do orzechów”, orzech,
którego twardą skorupę chcemy zgnieść,
należy umieścić pomiędzy zaciskiem naszych dłoni, a osią obrotu przyrządu. Na
tej samej zasadzie działa żuchwa (szczęka dolna) w ludzkiej czaszce, będąca elementem ruchomym osadzonym na stawach żuchwowo‑skroniowych. Oś obrotu
znajduje się pomiędzy nieruchomą szczęką górną a żuchwą (pod małżowiną uszną). Tuż pod
nią doczepione są mięśnie wprawiające żuchwę
w ruch. Mięśnie muszą działać dużą siłą, gdyż
znajdują się blisko osi obrotu, bliżej niż pozostała część żuchwy z zębami służącymi do rozgryzania pokarmu. Ogólna zasada dźwigni brzmi: im
dalej od osi obrotu, tym mniejsza siła potrzebna
do spełnienia warunku równowagi.
Waga szalkowa, huśtawka równoważna i dźwig – czyli dźwignia
dwustronna
Jeżeli siły przyłożone są do dźwigni z dwóch różnych
stron osi obrotu, to mamy do czynienia z dźwignią
dwustronną. W warunkach równowagi obowiązuje takie samo równanie, jak w przypadku dźwigni jednostronnej:
F1r1 = F2R2
tyle tylko, że teraz ramiona sił są wektorami o przeciwnych zwrotach.
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Widać, że jeśli mamy do dyspozycji idealnie wyważoną wagę szalkową (np.
dawną wagę aptekarską), to jej równowaga zostanie zachowana jedynie wtedy, gdy na obu szalkach umieścimy taką samą masę – na jednej masę towaru,
a na drugiej masę specjalnie wycechowanych odważników. W ten sposób można odważyć nieznaną masę towaru – poprzez porównanie z masą odważników
w stanie równowagi wagi: skoro r1 = r2, to F1 = F2, czyli m1g = m2g, a zatem
m1 = m2.
Wyobraźmy sobie jednak inną sytuację, w której na jednym ramieniu wagi
dwustronnej umieszczone jest ciało o znacznie większej masie, niż na drugim.
W takim przypadku do równowagi dźwigni można doprowadzić jedynie, jeśli
ciała zawieszone są w różnych odległościach od osi obrotu: im większa masa,
tym bliżej osi obrotu musi się znaleźć. Dzięki temu na przykład osoba dorosła
może huśtać się z dzieckiem na huśtawce równoważnej, o ile usiądzie na niej
bardzo blisko osi obrotu.

Huśtawka równoważna (źródło: Wikipedia)

Od przybytku głowa nie boli, czyli bloczki i wielokrążki
Trudno powiedzieć, kiedy został wynaleziony bloczek (krążek linowy), ale na
pewno zajmował się nim od strony naukowej już sam Archimedes w III wieku p.n.e. Bloczki lub ich całe systemy spotykamy wszędzie tam, gdzie podnosi się ładunki, a także gdzie używa się dynamicznego olinowania (czyli
np. na jachtach lub żaglowcach). Pojedynczy bloczek składa się z koła umocowanego na ośce lub wale, dzięki którym krążek może zostać wprawiony
w ruch obrotowy. Bloczki mogą być ruchome lub nieruchome (podział ze
względu na ruch lub spoczynek ich środka masy), a konstrukcja złożona
z kilku bloczków zwana jest wielokrążkiem.
Najprostsze przybliżenie teoretyczne przy opisie zasady działania bloczków
zakłada, że zarówno same krążki jak i liny są nieważkie oraz, że nie występują straty energii związane z tarciem; liny powinny być także nierozciągliwe.
W stanie równowagi (lina napięta, lecz nieruchoma lub lina poruszająca się ruchem jednostajnym) siły działające na bloczek muszą się równoważyć, zgodnie
z I zasadą dynamiki Newtona.
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Pojedynczy bloczek nieruchomy – służy jedynie
do zmiany kierunku działania siły. Zamiast podnosić ciężar zawieszony na linie, działając na nią siłą
pionową w górę, przewieszamy linę przez bloczek,
dzięki któremu ciężar zawieszony po jednej stronie liny można podnieść do góry działając na drugi
koniec liny siłą w dół o wartości równej ciężarowi
ładunku. Nie mamy więc korzyści na wartości siły
ciągnącej, ale zmiana jej zwrotu i tak powoduje
włożenie mniejszego wysiłku, gdyż człowiek może
się wspomóc, wykorzystując swój własny ciężar,
uwieszając się na końcu liny.

Bloczek ruchomy
(rys. by César Rincón,
Wikipedia)

Bloczek nieruchomy
(rys. by César Rincón,
Wikipedia)

Pojedynczy bloczek ruchomy – jest podtrzymywany z obu stron przez tę
samą linę i porusza się wraz z przemieszczaniem się
tej liny. Ponieważ dwa fragmenty liny działają na bloczek w górę dwoma identycznymi siłami naciągu (naciąg wzdłuż całej liny pozostaje stały), zaś w dół działa
na bloczek siła grawitacji pochodząca od zawieszonego
na nim przedmiotu, stąd prosty wniosek, że wartość
siły naciągu jest tym razem równa połowie ciężaru
przedmiotu. Zatem w bloczku ruchomym nie zyskujemy na kierunku siły, ale za to zyskujemy na wartości
siły, z jaką musimy ciągnąc linę. W pojedynczym ruchomym bloczku jest to zysk dwukrotny. Należy przy
tym zauważyć, że w takiej konfiguracji podczas podnoszenia przedmiotu linę trzeba przeciągnąć na długość
dwa razy większą niż wysokość wznoszenia przedmiotu, z czego wynika, że nie zyskujemy na pracy.

Wielokrążek – to system nieruchomych i ruchomych bloczków połączonych ze sobą za pomocą lin. W zależności od ich kombinacji zyskujemy na wartości siły, jaką należy przyłożyć, aby podciągnąć ciężar albo na wartości
i zwrocie tej siły. Taki wielokrążek stosuje się
między innymi w żeglarstwie (np. talia żagla).
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Wielokrążek złożony z jednego bloczka nieruchomego (powodującego korzystną zmianę
kierunku siły) oraz jednego bloczka ruchomego podwieszonego na dwóch kawałkach tej
samej liny, dzięki czemu zysk na wartości siły
jest dwukrotny (rys. by Mindbuilder, Wikipedia)

Wielokrążek złożony z podwójnego bloczka nieruchomego (powodującego korzystną
zmianę kierunku siły) oraz podwójnego bloczka ruchomego podwieszonego na czterech kawałkach tej samej liny, dzięki czemu zysk na
wartości siły jest czterokrotny (rys. by César
Rincón, Wikipedia)

Aby obliczyć krotność zysku na wartości siły ciągnącej pojedynczą linę przez
system ruchomych i nieruchomych bloczków należy policzyć wszystkie fragmenty liny (n) podtrzymujące wszystkie bloczki ruchome. Wówczas wartość
siły ciągnącej jest równa Q/n, gdzie Q to ciężar zawieszony na ruchomym
bloczku.

F=

Q
2

F=

Q
3

F=

Q
4

Przytoczone w artykule przyrządy, to tylko nieliczne przykłady z całego wachlarza zastosowań podstawowych maszyn prostych w życiu codziennym.
Zachęcamy Czytelnika do przyjrzenia się innym mechanicznym przedmiotom
powszechnego użytku i po zbadaniu ich działania – do zastanowienia się, do
którego rodzaju maszyn prostych należą.

DS

14

Neutrino 40

Zadania z „Lwiątka”

Zadanie A na kilka sposobów

Gimnazjum, klasa 1-2, 2015, zad. 20
1A. Wyciąg krzesełkowy składa się z 90 ponumerowanych kolejno krzesełek
umocowanych co 10 m do stalowej liny (zdjęcie). Na stacji początkowej i końcowej krzesełka zataczają nieduże kółko i zawracają. Janek jadący na krzesełku nr 53 widzi przed sobą krzesełko nr 52, a mija właśnie krzesełko nr 35.
Oznacza to, że do stacji końcowej zostało mu jeszcze
A. około 90 m,     B. około 180 m,
C. około 360 m,   D. około 880 m.
E. Takie mijanie się jest niemożliwe.
Gimnazjum, klasa 3, 2015, zad. 29
2A. Wyciąg krzesełkowy składa się z 90 ponumerowanych kolejno krzesełek
umocowanych co 10 m do stalowej liny (zdjęcie). Na stacji początkowej i końcowej lina opiera się o kręcące się koło o obwodzie 20 m i zawraca wraz z krzesełkami. Janek jadący na krzesełku nr 53 widzi przed sobą krzesełko nr 52,
a mija właśnie krzesełko nr 35. Oznacza to, że do stacji końcowej (styku liny
z kołem) zostało mu jeszcze
A. około 18 m,   B. około 85 m,
C. około 90 m,   D. około 170 m.
E. Takie mijanie się jest niemożliwe.
Liceum, klasa 1, 2015, zad. 28
3A. Wyciąg krzesełkowy składa się z 90 ponumerowanych kolejno krzesełek,
umocowanych co 10 m do stalowej liny (zdjęcie). Na stacji początkowej i końcowej krzesełka zataczają nieduże kółko i zawracają. Janek jadący na krzesełku nr 35 widzi przed sobą krzesełko nr 34, a mija właśnie krzesełko nr 53.
Oznacza to, że do stacji końcowej zostało mu jeszcze
A. około 90 m,
B. około 180 m,
C. około 360 m,
D. około 440 m.
E. Takie mijanie się jest niemożliwe.
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Zadanie B na kilka sposobów

Gimnazjum, klasa 1-2, 2012, zad. 8
4B. Bloczek składa się z dwóch sztywno połączonych bębnów o średnicach
40 cm i 20 cm (rysunek) na wspólnej osi. Na bębnach nawinięte są nitki obciążone ciężarkami. Gdy ciężarek 1 przemieści się o 40 cm w górę, ciężarek 2
przemieści się
A. w dół o 80 cm,
B. w dół o 40 cm,
C. w dół o 20 cm,
D. w górę o 20 cm.
E. w górę o 40 cm.
Gimnazjum, klasa 3, 2012, zad. 7
5B. Bloczek składa się z dwóch sztywno połączonych bębnów o średnicach
40 cm i 20 cm (rysunek) na wspólnej osi. Na bębnach nawinięte są nitki obciążone ciężarkami. Gdy prędkość ciężarka 1 ma wartość 4 m/s, ciężarek 2
porusza się z prędkością
A. 1 m/s,
B. 2 m/s,
C. 4 m/s,
D. 8 m/s,
E. 16 m/s.
Liceum, klasa 1, 2012, zad. 9
6B. Bloczek składa się z dwóch sztywno połączonych bębnów o średnicach
40 cm i 20 cm (rysunek) na wspólnej osi. Na bębnach nawinięte są nitki obciążone ciężarkami. Gdy układ porusza się swobodnie, przyspieszenie ciężarka 1
ma wartość 4 m/s2. Ciężarek 2 porusza się wtedy z przyspieszeniem
A. 16 m/s2,
B. 8 m/s2,
C. 4 m/s2,
D. 2 m/s2,
E. 1 m/s2.
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Inne zadania

Gimnazjum, klasa 1–2, 2017, zad. 16
7. Dwaj bracia huśtają się na huśtawce dwustronnej. Starszy brat, który jest
dwa razy cięższy od młodszego, chce usiąść w odległości 1 m od osi obrotu
huśtawki. Młodszy brat musi zatem usiąść w miejscu oddalonym od starszego o:
A. 0,5 m,
B. 1,25 m,
C. 1,5 m,
D. 2 m,
E. 3 m.
Gimnazjum, klasa 1–2, 2012, zad. 13
8. W jakiej odległości od lewego końca należy podeprzeć lekką listewkę z wiszącymi ciężarkami (rysunek), aby była w równowadze? Długość listewki to 45 cm.
A. 15 cm.
B. 18 cm.
C. 20 cm.
D. 27 cm.
E. 30 cm.
Gimnazjum, klasa 3, 2012, zad. 20
9. Między dwa gwoździe wbite w poziomy stół włożona jest listwa, której koniec
ciągniemy siłą 20 N (rysunek, widok z góry). Jakimi siłami listwa naciska na
lewy i prawy gwóźdź?
A. 0 N, 10 N.
B. 0 N, 20 N.
C. 40 N, 20 N.
D. 20 N, 40 N.
E. 40 N, 40 N.
Gimnazjum, klasa 3, 2014, zad. 12
10. Na szalkach wagi, w naczyniach tej samej wielkości znajdują się takie
same (objętościowo) ilości wody i eteru (rysunek). Waga jest w równowadze.
Eter intensywnie paruje.
A. Po pewnym czasie przeważy szalka
z wodą.
B. Po pewnym czasie przeważy szalka
z eterem.
C. Waga pozostanie w równowadze w czasie następnych godzin.
D. Po pewnym czasie przeważy jedna z szalek, ale nie da się przewidzieć, która.
E. Po pewnym czasie przeważy ta z szalek, na której masa cieczy była mniejsza.
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Gimnazjum, klasa 3, 2014, zad. 17
11. Belka ma masę 5 kg. Ciężarek o jakiej masie należy zaczepić na prawym
na końcu belki (rysunek), aby pozostawała ona w równowadze?
A. 3 kg.
B. 7,5 kg.
C. 8 kg.
D. 15 kg.
E. Masę należy zaczepić na lewym końcu belki.
Gimnazjum, klasa 3, 2012, zad. 27
12. Cienki pręt z przyklejoną na końcu kulką z plasteliny jest w równowadze
w położeniu pokazanym na rysunku. Kulka waży 150 g. Pręt waży
A. 600 g,
B. 450 g,
C. 300 g,
D. 225 g,
E. 150 g.
Liceum, klasa 1, 2013, zad. 17
13. Podziurkowaną metalową listwę o masie 2 kg powieszono za jedną z dziurek, jak
pokazuje rysunek. Do której dziurki należy podczepić ciężarek 1 kg, aby listwa była
w równowadze w położeniu poziomym?
Gimnazjum, klasa 1–2, 2013, zad. 15
14. Na równi pochyłej spoczywa klocek. W którą stronę
zwrócona jest działająca na niego siła tarcia?
E. Siła tarcia w tym przypadku jest równa zeru.
Gimnazjum, klasa 3, 2017, zad. 15
15. Klocek spoczywa na równi pochyłej. 
Na rysunku pokazano tylko jedną z sił
na niego działających,
siłę
 ciężkości Fc . Siłę tę można zamienić (rozłożyć)
 tj. 
na dwie składowe, Fx i Fy (również zaznaczone na rysunku). Wartość siły
tarcia statycznego działająca na klocek w sytuacji pokazanej na rysunku jest
równa
A.
B.
C.
D.
E.

0,
Fx,
Fy,
Fc,
wartości mniejszej od którejkolwiek z pozostałych wymienionych, ale jest większa od zera.

Gimnazjum, klasa 3, 2013, zad. 17
16. Na równi pochyłej spoczywa klocek (rysunek).
Który wektor może reprezentować siłę nacisku klocka
na równię?
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Gimnazjum, klasa 3, 2013, zad. 26
17. Trzy identyczne klocki zostały wprawione w ruch z tą samą prędkością początkową wzdłuż trzech torów o takiej samej nawierzchni: po ćwierćkolistym
mostku (I), w ćwierćkolistej niecce (II) i po płaskim terenie (III). Wszystkie
klocki przebyły taką samą drogę. W warunkach rzeczywistych (tzn. występuje
tarcie) końcowe wartości prędkości tych klocków spełniają
A. I > II > III,
B. I > III > II,
C. III > I > II,
D. III > II > I,
E. I = II = III.
Gimnazjum, klasa 1–2, 2016, zad. 22
18. Przy budowie domu wciągamy wiadro z cementem o łącznej
masie 15 kg, ciągnąc za sznur przewieszony przez bloczek (rysunek). Masy bloczka i sznura oraz siły oporu można pominąć.
Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość 10 m/s2. Gdy
wprawiamy wiadro w ruch, nadajemy mu przyspieszenie 2 m/s2.
Jaka musi być co najmniej wytrzymałość sznura, aby przy tym
się nie zerwał?
A. 30 N.
B. 90 N.
C. 150 N.
D. 170 N.
E. 180 N.
Gimnazjum, klasa 1–2, 2014, zad. 28
19. Stojąca na stole skrzynia została połączona z obciążnikiem za pomocą liny
przerzuconej przez obracający się bez tarcia bloczek (rys. 1). Lina jest nieważka,
nierozciągliwa i nie ślizga się po bloczku, a masę bloczka i tarcie pomiędzy skrzynią a podłożem można pominąć. Skrzynia porusza się z przyspieszeniem o stałej wartości. Jaką siłą należałoby ciągnąć za
linę na rys. 2, aby poruszała się ona z tym
samym przyspieszeniem, co na rys. 1?
A. ok. 1,6 N.
B. ok. 2 N.
C. ok. 8 N.
D. ok. 16 N.
E. ok. 80 N.
Gimnazjum, klasa 1–2, 2012, zad. 14
20. Ciężarek o masie m jest utrzymywany za pomocą systemu nieważkich bloczków (rysunek). Jaką wartość ma
siła naciągu nitki w punkcie K?
A. 0.
B. mg/4.
C. mg/2.
D. mg.
E. 2mg.
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Gimnazjum, klasa 1–2, 2015, zad. 22
21. Wokół wspólnej osi mogą się obracać sztywno połączone
bloczki o promieniach R i 3R. Na bloczkach nawinięta jest
nić, na której wisi trzeci bloczek z ciężarkiem (rysunek). Nić
nie ślizga się po bloczkach. Gdy połączone bloczki wykonają
jeden pełny obrót, to dolny bloczek obróci się o:
A. 180°,
B. 360°,
C. 540°,
D. 720°,
E. 1080°.
Gimnazjum, klasa 3, 2016, zad. 21
22. Przy budowie domu wciągamy wiadro z cementem o łącznej masie 20 kg, ciągnąc za sznur przewieszony przez bloczek
(rys.). Masy bloczka i sznura oraz siły oporu można pominąć.
Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość 10 m/s2. Jeżeli
wytrzymałość sznura wynosi 230 N, to maksymalne przyspieszenie, jakie można nadać wiadru, wynosi
A. 12,3 m/s2,
B. 11,5 m/s2,
C. 10 m/s2,
D. 2,3 m/s2,
E. 1,5 m/s2.
Gimnazjum, klasa 3, 2014, zad. 15
23. Dwa jednorodne klocki, z tego samego materiału, wiszą
na nitce przełożonej przez bloczek, jak pokazuje rysunek.
Klocek 1 zanurza się w wodzie do połowy. Klocek 2 jest dwa
razy lżejszy od klocka 1. Gęstość materiału, z którego wykonane są klocki, to
A. 2000 kg/m3,
B. 1500 kg/m3,
C. 1200 kg/m3,
D. 1000 kg/m3,
E. 750 kg/m3.
Liceum, klasa 1, 2017, zad. 15
24. Układ przedstawiony na rysunku jest w równowadze. Masa
linek i bloczków jest pomijalnie mała. Masa małpy trzymającej
się liny jest równa
A.
B.
C.
D.
E.

m/4,
m/2,
m,
2m.
Niezależnie od masy małpy układ ten nie może być w równowadze.
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Liceum, klasa 1, 2016, zad. 14
25. Przy budowie domu wciągamy wiadro z cementem o łącznej masie 15 kg,
na wysokość 9 m, ciągnąc za sznur przewieszony przez krążek (rysunek). Masy
krążka i sznura oraz siły oporu można pominąć. Przyspieszenie ziemskie ma
wartość 10 m/s2. Jeżeli wytrzymałość sznura wynosi 180 N, to
najkrótszy możliwy czas podnoszenia, bez zwracania uwagi na
prędkość, jaką na końcu będzie miało wiadro, wynosi około
A. 0,95 s,
B. 1,2 s,
C. 1,3 s,
D. 3,0 s,
E. 4,5 s.
Liceum, klasa 1, 2014, zad. 23
26. Dwa ciężarki o masach m i 2m zawieszono w systemie bloczków pokazanym na rysunku. Bloczki mogą obracać się bez tarcia. System jest w równowadze. Jak zachowa się ciężarek m, gdy prawą nitkę
delikatnie przesuniemy do punktu X?
A. Obniży się, ale równowaga zostanie zachowana.
B. Zacznie coraz szybciej poruszać się w dół.
C. Przesunie się w górę, ale równowaga zostanie zachowana.
D. Zacznie coraz szybciej poruszać się w górę.
E. Nie zmieni położenia.

Szczegółowe rozwiązania zadań można znaleźć w Broszurach
z zadaniami na stronie lwiatko.org

7 – E, 8 – B, 9 – D, 10 – A, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – B, 15 – B, 16 – B,
17 – B, 18 – E, 19 – D, 20 – B, 21 – B, 22 – E, 23 – D, 24 – C, 25 – D, 26 – D
4B – C, 5B – B, 6B – D
1A – A, 2A – B, 3A – C
Prawidłowe odpowiedzi:
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Co czytać
The Manga Guide. Fizyka – Nitta Hideo, Takatsu
Keita, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
Megumi to gwiazda sportu, jednak na lekcjach z fizyki jest słabym zawodnikiem. Na szczęście przyjaźni
się z Ryot’em – entuzjastą, który pomaga jej zrozumieć wszelkie zawiłości tej dziedziny nauki na przykładach wziętych z życia!
Czytając The Manga Guide. Fizyka, wraz z Megumi, poznasz zasady fizyki rządzące przedmiotami,
takimi jak rolki czy proca, a także zachowaniem samochodu podczas hamowania oraz serwisami tenisowymi. Błyskawicznie opanujesz trudne pojęcia, takie
jak: pęd i ruch paraboliczny oraz zależność między
siłą, masą i przyspieszeniem. Nauczysz się również, jak:
• w praktyce stosować trzy zasady dynamiki Newtona;
• określać, jak obiekty będą się poruszać po wzajemnym zderzeniu;
• rysować diagramy wektorowe i upraszczać trudne zagadnienia za pomocą trygonometrii;
• obliczać, w jaki sposób zmienia się energia kinetyczna obiektu, gdy
rośnie jego energia potencjalna.
Jeśli podstawy fizyki są dla ciebie tajemnicą albo chcesz je sobie odświeżyć,
The Manga Guide. Fizyka to szybki, oryginalny i praktyczny sposób, aby być
z nimi za pan brat.
The Manga Guide. Wszechświat – Kenji Ishikawa, Kiyoshi Kawabata, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2017
Dołącz do Kanna, Kanta, Yamane i Glorii w fascynującej przygodzie, gdzie będziemy odkrywać nasz Układ
Słoneczny, Drogę Mleczną oraz odległe galaktyki
w poszukiwaniu największych tajemnic Wszechświata: ciemnej materii, kosmicznej ekspansji i samego
Wielkiego Wybuchu.
Lecąc rakietą przez nocne niebo, poznasz całą
współczesną astrofizykę i astronomię, a także klasyczne odkrycia i teorie, na których są one oparte.
Dowiesz się, dlaczego niektórzy naukowcy wierzyli,
że znalezienie życia pozaziemskiego jest nieuniknione! Dzięki naszym bohaterom poznasz:
• teorie na temat początku Wszechświata, ewolucji i geometrycznych
metod mierzenia i obserwowania ciał niebieskich oraz jak astronomowie obliczają odległości w przestrzeni kosmicznej;
• odkrycia Kopernika, Galileusza, Keplera, Hubble’a i innych astronomów;
• zależności między temperaturą, rozmiarem i wielkością gwiazdy;
• tajemnicę kosmicznego promieniowania tła i przewidywania dotyczące przyszłości Wszechświata.

