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قرقرهها1 -

مطابق شکل  ،2بر قرقرهی  Cسه نیرو وارد میشود .برایند این

قرقرههاوکششطناب


سه نیرو صفر است.

𝑇1 = 𝑇2 + 𝑇3

)(1

مقدمه
در این نوشته ،به کمک دو نکتهی کلی در مورد قرقرهها ،به حل
چند مساله از قرقرهها خواهیم پرداخت.

اما چگونه؟
اگر از جرم قرقره و طناب صرف نظر کنیم ،دو نتیجهی مهم
حاصل خواهد شد
1ـ برایند نیروهای وارد بر قرقره صفر خواهد شد.
2ـ کشش طناب در تمام نقاط آن یکسان خواهد بود.
حال به کمک همین دو نکته به حل چند مثال مهم میپردازیم.

از طرفی گفتیم که کشش طناب در تمام نقاط آن باید یکسان
باشد .پس باید داشته باشیم

)(2

چند مثال



شکل 2

 1در شکل زیر ،شتاب جرمها را بیابید( .مکانیک

کالسیک مورین)

𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3

دو رابطهی ( )1و ( )2در صورتی برقرار هستند که داشته باشیم

)(3

𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 0

پس هر دو جرم در اثر نیروی وزن خود با شتاب  gسقوط
میکنند! به نظر شما ،نحوهی حرکت قرقرهها چگونه است؟ 



 2در شکل  ،3جسم  mبا چه شتابی سقوط میکند؟

(مرحله  1المپیاد فیزیک ایران دورهی )12

شکل 1



در صورتی که مستقیماً گفته نشود که قرقرهها یا طناب

دارای جرم هستند ،ما آنها را بدون جرم فرض میکنیم .در ضمن
از اصطکاک بین طناب با قرقره هم صرف نظر میکنیم.

شکل 3
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 با کمی دقت متوجه خواهید شد که این مثال هم از نظر راه
 4 در شکل  ،6نیروی  Fچقدر باشد تا جسم  mدر حال
حل کامالً مشابه مثال  1است .در اینجا هم بنا به همان دالیل
کشش نخ صفر بوده و جسم  mبا شتاب  gسقوط میکند .



سکون باشد؟ (تألیفی)

 3در شکل  ،4اگر مجموعه در حال تعادل باشد ،نیروی

اصطکاک وارد بر جسم  m2چند نیوتون است؟ (تألیفی)

شکل 6



کشش طنابها مطابق شکل  7است.

شکل 4



مجموعهی فوق تنها در صورتی میتواند در تعادل باشد که

سطح افقی دارای اصطکاک باشد و نیروی اصطکاک وارد بر جسم
 m2برابر با نیروی کشش طناب وارد بر آن باشد.

شکل 7

برایند نیروهای وارد بر قرقرهها صفر است .برای آن که قرقرهی
پایینی در تعادل باشد ،باید داشته باشیم

𝑔𝑚
8

نیروی  Fهمان کشش طناب باالیی است.

شکل 5



مطابق شکل  5خواهیم داشت

→ 2𝑓 = 𝑚1 𝑔 → 𝑓 = 15N
 fنیروی اصطکاک سکون وارد بر جسم است.

= 𝐹 → 𝐹𝑚𝑔 = 8𝑇 = 8

𝑇𝑚 𝑔 = 2
{ 1
𝑓=𝑇

 5در دستگاه شکل ،8قرقره و نخها جرم ناچیز دارند.

نیروی  Fرا به محور قرقره وارد میکنیم تا جرم  3mدر آستانهی
بلند شدن از زمین قرار بگیرد .در این حالت شتاب جرم  mبه
سمت باال چقدر است؟ (مرحله  1المپیاد فیزیک ایران دوره )28
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شکل 8



برایند نیروهای وارد بر قرقره صفر هست ،پس کشش

طناب برابر

F
2

است .چون جسم  3mدر آستانهی جدا شدن

است ،نیروی عمودی سطح وارد بر آن صفر است و شتاب آن هم
صفر است.

)(1

𝐹
2

= 𝑔𝑚3

حال برای جسم  mداریم
از رابطه)(1
𝐹
→ 𝑎𝑚 = 𝑔𝑚 −
𝑎𝑚 = 𝑔𝑚 3𝑚𝑔 −
2
)(2
𝑔→ 𝑎 = 2

