


„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

 
 
 
 

 

MINISTERSTWO  EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 
 
  
 
 
 
Anna Kordowicz-Sot 
 
 
 
 
 

Wyznaczanie obciąŜeń w układach statycznych, 
kinematycznych i dynamicznych 315[01].O2.01 
 
 
 

 
 

 

Poradnik dla ucznia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca            
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Radom 2007 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 1 

Recenzenci: 
mgr inŜ. Magdalena Maj 
mgr inŜ. Agnieszka RóŜycka 
 
 
 
Opracowanie redakcyjne:  
dr inŜ. Anna Kordowicz-Sot 
 
 
 
Konsultacja: 
dr inŜ. Janusz Figurski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 315[01].O2.01 
„Wyznaczanie obciąŜeń w układach statycznych, kinematycznych i dynamicznych”, 
zawartego w programie nauczania dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom  2007 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 2 

SPIS  TREŚCI 
 
1. Wprowadzenie 3 
2. Wymagania wstępne 4 
3. Cele kształcenia 5 
4. Materiał nauczania 6 

4.1.  Siły i reakcje  występujące w układach statycznych 6 
4.1.1. Materiał nauczania  6 
4.1.2. Pytania sprawdzające 20 
4.1.3. Ćwiczenia 21 
4.1.4. Sprawdzian postępów 24 

4.2.  Ruch i jego parametry  w układach kinematycznych 25 
4.2.1. Materiał nauczania 25 
4.2.2. Pytania sprawdzające 39 
4.2.3. Ćwiczenia 40 
4.2.4. Sprawdzian postępów 42 

4.3.  Podstawowe zagadnienia dynamiki 43 
4.3.1. Materiał nauczania  43 
4.3.2. Pytania sprawdzające 51 
4.3.3. Ćwiczenia 52 
4.3.4. Sprawdzian postępów 54 

5. Sprawdzian osiągnięć 55 
6. Literatura  62 
 
 

  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 3 

1. WPROWADZENIE  

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o wyznaczanie obciąŜeń w układach 

statycznych, kinematycznych i dynamicznych. 
 W poradniku zamieszczono: 

– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  

– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schemat układu jednostek modułowych  

 

 

315[01].O2 
Podstawy konstrukcji 

mechanicznych 

315[01].O2.01 
Wyznaczanie obciąŜeń 

w układach statycznych, 
kinematycznych 
i dynamicznych 

315[01].O2.03 
Dobieranie materiałów 

konstrukcyjnych 

315[01].O2.02 
Badanie materiałów 

konstrukcyjnych 

315[01].O2.04 
Odwzorowywanie 
elementów maszyn 

315[01].O2.05 
Wykonywanie rysunków 

z wykorzystaniem 
komputerowego 
wspomagania 
projektowania 

315[01].O2.06 
Stosowanie maszyn 

i urządzeń energetycznych 
oraz transportu 
wewnętrznego 
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2. WYMAGANIA  WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– stosować jednostki układu SI, 
– przeliczać jednostki, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu fizyki jak: masa, siła, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– obsługiwać komputer, 
– współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróŜnić modele ciał rzeczywistych, 
− rozróŜnić rodzaje więzów i ich reakcje, 
− wykonać działania na siłach płaskiego zbieŜnego układu metodami: wykreślną 

i analityczną, 
− wyznaczyć warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił, 
− wyznaczyć warunki równowagi sił z uwzględnieniem tarcia, 
− rozróŜnić układy odniesienia stosowane w mechanice technicznej, 
− rozróŜnić parametry ruchu, 
− narysować wykresy prędkości i przyspieszeń punktu materialnego, 
− rozróŜnić ruchy: płaski, postępowy i obrotowy ciała sztywnego, 
− wykonać plany prędkości i przyspieszeń członów, 
− obliczyć prędkość i przyspieszenie w przekładni planetarnej, 
− rozróŜnić dynamiczne równania ruchu punktu materialnego zapisane w postaci 

wektorowej, skalarnej i we współrzędnych naturalnych, 
− zapisać równanie dynamiczne ruchu ciała sztywnego  w ruchu postępowym i obrotowym,   

z uwzględnieniem siły (momentu) bezwładności, 
− obliczyć masę zredukowaną (moment bezwładności) mechanizmu, 
− obliczyć pracę, moc i sprawność, 
− rozróŜnić wywaŜanie statyczne i dynamiczne, 
− obliczyć reakcje dynamiczne,  
− obliczyć straty energii przy uderzeniu. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Siły i reakcje występujące w układach statycznych 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

 Mechanika bada ruch ciał w przestrzeni i  w czasie. Rozpatrywane ciała stanowią  pewne 
uproszczenie ciał rzeczywistych. 

Modelami ciał rzeczywistych są: 
− punkt materialny – punkt geometryczny, w którym skupiona jest masa całego ciała, 
− układ punktów materialnych, 
− ciało sztywne – odległości pomiędzy poszczególnymi punktami ciała są stałe bez 

względu na działające na to ciało siły. 
Ciała rzeczywiste pod wpływem działających sił zmieniają swoje wymiary. 
Mogą to być ciała: 

− spręŜyste – pod wpływem działających sił odkształcają się, ale po zaniku sił ich wymiary 
powracają do stanu początkowego, 

− ciała spręŜysto-plastyczne – pod wpływem działających sił odkształcają się, ale po zaniku 
sił ich wymiary nie wracają do stanu początkowego. 
 
Występujące w mechanice wielkości moŜna podzielić na dwie grupy: 

− wielkości skalarne (skalary), 
− wielkości wektorowe (wektory). 

Skalar jest wielkość, którą moŜna jednoznacznie określić przez podanie jej wartości 
liczbowej. Skalarem jest czas, temperatura, praca. 

Wektorem nazywamy taką wielkość, którą moŜna przedstawić z pomocą usytuowanego 
w przestrzeni odcinka mającego określony kierunek i zwrot. 

Wektor posiada cztery cechy: 
− wartość, 
− punkt przyłoŜenia, 
− kierunek, 
− zwrot. 

 
Rys. 1. Wektor [opracowanie własne] 

 
Wartością wektora nazywamy długość odcinka AB, kierunek działania określa linia jego 

działania, zwrot wektora zaznaczony jest grotem. 
RozróŜniamy trzy rodzaje wektorów: 

− wektory nieswobodne związane z punktem zaczepienia lub przyłoŜenia, 
− wektory przesuwne związane tylko z prostą działania (przesuwnymi wzdłuŜ prostej), 
− wektory swobodne nie związane z punktem przyłoŜenia, ani z linia działania. 

W mechanice najczęściej mamy do czynienia z wektorami przesuwnymi i wektorami 
swobodnymi. 
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Działania na wektorach 
Wektory moŜna dodawać, odejmować, mnoŜyć i dzielić. 

 
Dodawanie wektorów   

W celu dodania dwóch swobodnych wektorów a i b przenosimy początek jednego z nich 
np. wektora a do dowolnego punktu K. Do końca wektora a (punkt M) przenosimy początek 
wektora b, łączymy początek wektora a (punkt K) z końcem wektora b (punkt N).  

 
          c   =  a + b 

 
Rys. 2. Dodawanie wektorów [opracowanie własne] 

 
Na rys 3 przedstawiono dodawanie czterech wektorów a, b, c, d. 

 
s = a + b + c + d 

Kolejność dodawania wektorów nie ma znaczenia dla końcowego wyniku  

 
Rys. 3. Dodawanie wektorów :a), b róŜna kolejność dodawania  [opracowanie własne] 

 
W celu otrzymania wektora s = a - b korzystamy z zaleŜności s= a + (-b). 

Do wektora a dodajemy wektor  – b ( przeciwny do b). 

 
 

Rys. 4. Odejmowanie dwóch wektorów  [opracowanie własne] 
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MnoŜenie wektora przez skalar  
MnoŜąc wektor a przez skalar n otrzymujemy wektor b, który gdy n jest: 

− liczbą dodatnią, jest wektorem o tym samym zwrocie i kierunku, o długości n razy 
większej, 

− liczbą ujemną, jest wektorem o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, 
o długości n razy większej, 

− równe zeru, przyjmuje wartość zero. 
Dzielenie wektora przez skalar n moŜna potraktować, jako mnoŜenie tego wektora przez 

odwrotność skalara, czyli przez 1/n.  
 

Układem sił nazywamy zbiór dowolnej liczby sił  jednocześnie działających na ciało. 
Układy sił mogą być płaskie ( działające w płaszczyźnie) lub przestrzenne. 

Układy płaskie sił dzielimy na:  
− zbieŜne, 
− równoległe, 
− dowolne. 

Układem płaskim zbieŜnym sił (rys. 5) nazywamy zbiór sił, których proste działania 
przecinają się w jednym punkcie, zwanym punktem zbieŜności. 

 
Rys. 5. Przykład płaskiego zbieŜnego układu sił [opracowanie własne] 

 
Układem płaskim równoległym sił (rys. 6) nazywamy zbiór sił, których proste działania 

są do siebie równoległe. 
 

 
Rys. 6. Przykłady układów płaskich równoległych sił: a) zwroty sił zgodne, b) zwroty sił przeciwne, c) 

zwroty róŜne [opracowanie własne] 
 
Układ płaski dowolny sił jest to zbiór sił o róŜnych kierunkach działania (rys. 7).  

 
Rys. 7. Przykłady układu  płaskiego dowolnego sił [opracowanie własne] 
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Ciało swobodne jest to ciało, które moŜe dowolnie przemieszczać się w przestrzeni. Ciało 
swobodne ma sześć stopni swobody:  
− trzy stopnie swobody  ruchu prostoliniowego, moŜe przemieszczać się wzdłuŜ  osi x, y , z, 
− trzy stopnie swobody ruchu obrotowego, obroty wokół osi x, y, z. 

Czynniki ograniczające swobodę ruchu nazywamy więzami. Ciało ograniczone więzami 
nazywamy ciałem nieswobodnym.  Ciało działa na więzy pewnymi siłami. Więzy zgodnie 
z zasadą akcji i reakcji oddziałują na ciało z siła równą naciskowi na więzy lecz przeciwnie 
skierowaną. Siłę taką określamy reakcją więzów. 

Więzy dzielimy na: 
− podpory ruchome (rys. 8), 
− podpory stałe (rys. 9), 
− więzy wiotkie. 

 
 
  

Rys. 8. Przykłady podpór ruchomych: a) podparcie na idealnie gładkiej powierzchni, b) podparcie na ostrzu,  
c) podparcie na łoŜysku ruchomym, d) symbole podpór ruchomych. [3, s.28] 

  
Podpory ruchome zwane są równieŜ podporami przegubowo-przesuwnymi, poniewaŜ 

umoŜliwiają obrót i przesunięcie ciała. Reakcja w podporach ruchomych zaczepiona jest 
w punkcie styku ciała z podporą i zawsze skierowana jest prostopadle do płaszczyzny 
podpierającej. 
Podpory stałe umoŜliwiają tylko obrót ciała wokół nieruchomej osi. 
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Rys. 9. Przykłady podpór stałych: a) podpora nieprzesuwna, b) podparcie w kształcie uskoku, c) przegub,  

d) łoŜysko oporowe, e) utwierdzenie. [3, s.29] 
 

W podporach stałych reakcja zaczepiona jest w punkcie styczności ciała z podporą, ale 
kierunek jej jest nieznany, wynika z obciąŜeń wynikających w układzie. 

Na rysunku 10 przedstawiono pręt zamocowany z jednej strony przegubowo) podpora 
stała), z drugiej oparty o ścianę (podpora ruchoma). Pręt oddziałuje na podpory siłą cięŜkości 
G(czynną). W celu wyznaczenia reakcji w punktach styku A i B naleŜy zaznaczyć ich 
przewidywany kierunek. W podporze ruchomej reakcja RB jest prostopadła do płaszczyzny 
podpierającej, w podporze stałej nie jest  dokładny kierunek reakcji RA. 

 
Rys. 10. Pręt osadzony na podporze stałej i ruchomej. [3, s.30] 

 
Po usunięciu podpór i pozostawieniu tylko działających na ciało reakcji  rozpatrywany pręt 
staje się ciałem swobodnym. i pozostaje w spoczynku pod wpływem działających na niego 
sił. Wartości i  kierunek reakcji RA moŜna wyznaczyć metodą wieloboku (rys. 10c). 

Więzami wiotkimi są wszelkiego rodzaju cięgna (liny, pasy). Reakcja w więzach wiotkich 
zawsze działa wzdłuŜ osi cięgien. 
 
Rzutowanie siły na prostą 

Siłę leŜącą na płaszczyźnie (rys. 11) moŜna zrzutować na dowolną prostą leŜącą na tej 
płaszczyźnie. Rzutem siły na dowolną prostą nazywamy odcinek łączący rzut  prostokątny 
początku i końca danej siły na tę oś. 
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Rys. 11. Przykłady rzutów prostokątnych siły na prostą . [3, s.36] 

 
Z rysunku 11 otrzymujemy zaleŜność określającą siłę Fl 

 

Fl  = F cosα 

 
Rys. 12. Przykłady  szczególnych przykładów rzutowania siły równoległej do osi: a)  α= 0°,b) α=180 ° [3, s.37] 

 
Rzutowanie siły a na osie prostokątnego układu współrzędnych przedstawiono na rys. 13 

 
Rys. 13. Rzutowanie siły na osie prostokątnego układu współrzędnych [3, s.38] 

 
Wynikiem rzutowania są dwie składowe rzut na oś x składowa Fx  i rzut na oś y – składowa  
 
Fy.  Składowe siły a określają zaleŜności: 
 

Fx = F cosα 
Fy  = F sinα 

 
 
 

F 

FX 

Fx 
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ZłoŜonym układem sił określamy układ  składający się z duŜej ilości sił. Płaski układ 
złoŜony sił zbieŜnych moŜna zastąpić układem prostszym (redukcja sił), którego skutki 
działania są takie same, jak złoŜonego. Redukcję (składanie) sił moŜna przeprowadzić 
graficznie lub analitycznie. Redukcja układu złoŜonego z sił zbieŜnych prowadzi do 
znalezienia wypadkowej działających sił. Wykreślnie składanie sił moŜna przeprowadzić 
metoda równoległoboku lub wieloboku 
 

 

 
Rys. 14. Składanie sił metodą równoległoboku [1, s. 61] 

 
Metodę równoległoboku przedstawiono na rys. 14  Na ciało sztywne działają dwie siły F1 

i F2 przyłoŜone odpowiednio w punkcie A i B ciała. Siły moŜna przesunąć do wspólnego 
punktu zbieŜności O ( punkt przecięcia linii działania). Siły przenosimy do punktu zbieŜności 
i wyznaczamy przekątną utworzonego równoległoboku. Przekątna W jest siłą wypadkową  
obu sił. 

Metodę wieloboku stosujemy przy większej ilości sił. Na rysunku 15 przedstawiono ciało 
na które działają cztery zbieŜne  w punkcie O1 siły. Przesuwając siły do punku zbieŜności, 
moŜemy stosując metody równoległoboku, kolejno dodając do siebie wyznaczyć wypadkową 
siłę W (rys.15b). Na rys. 15c,  wyznaczono siłę wypadkową W, dodając siły metodą 
wieloboku. JeŜeli w rozpatrywanym układzie wprowadzilibyśmy piątą siłę F5, równą co do 
wartości sile wypadkowej, ale o zwrocie przeciwnym, wówczas otrzymalibyśmy w wieloboku 
zamknięty Wypadkowa siła byłaby wówczas równa zero, układ byłby w równowadze. Siłę 
równą wypadkowej kilku sił, ale o zwrocie przeciwnym nazywamy siłą równowaŜącą. 

 

 
 

Rys. 15. Składanie sił metoda wieloboku  a) układ sił, b) metoda równoległoboku, c), d) metoda wieloboku. 
[1, s.62] 
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Wypadkową sił zbieŜnych płaskiego układu sił metoda analityczną wyznaczamy 
w następujący sposób (rys.16). Siły przesuwamy do punktu zbieŜności O. W tym punkcie 
przyjmujemy początek układu współrzędnych prostokątnych. Następnie wyznaczamy rzuty 
składowych sił na oś x i oś y.  

  
Rys. 16. Wyznaczanie wypadkowej sił zbieŜnych metodą analityczną [3, s. 41] 

 
Wyznaczamy rzuty wypadkowej Wx i Wy korzystając z zaleŜności: 

 
Wx = F1x + F2x 
 
Wy = F1y + F2y  

PoniewaŜ 
F1x = F1 cosα1,    F2x = F2 cos α2              F1y = F1 sinα1             F2y = F2 sinα2        
stąd 

Wx = F1 cosα1 + F2 cos α2               
 
Wy = F1 sinα1  + F2 sinα2        

Siła wypadkowa W określona jest zaleŜnością: 

 
 
Kąt działania siły W 

 
 
Moment siły względem punktu      

Siła F działa wzdłuŜ prostej l (rys. 17). Punkt O leŜy w odległości r od prostej. Którą 
określamy ramieniem działania siły.  
 

 
Rys. 17.Moment siły względem punktu: a) zwrot siły przeciwny do wskazówek zegara, b) zwrot siły zgodny ze 

wskazówkami zegara [3, s.45] 
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Moment MO  siły F względem punktu O jest wektorem o wartości liczbowej równej 
iloczynowi r F , kierunku prostopadłym do płaszczyzny działania siły F i punktu O i zwrocie 
zgodnym z regułą śruby o gwincie prawozwojnym. 
 

Moment główny (wypadkowy) dowolnego układu sił na płaszczyźnie względem 
przyjętego bieguna O jest sumą momentów wszystkich sił tego układu względem bieguna O. 
Na rysunku 18 przedstawiono interpretację momentu głównego w przypadku czterech sił. 

 
Rys. 18. Moment główny: a) momenty od sił. b) moment wypadowy [3, s. 47] 

 
MO =  MO1 + MO2 + MO3 + MO4 

 
 

Parą sił (rys. 19) określamy układ dwóch sił o równej wartości, równoległych liniach 
działania i o przeciwnych zwrotach.  Ramieniem działania pary sił określamy odległość 
między liniami działania obu  sił.  
 

  
Rys. 19. Para sił  [opracowanie własne] 

 
 
Moment pary sił względem dowolnego punktu wynosi: 

M = F r 
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Rys. 20. Moment pary sił: a) zwrot sił przeciwny do wskazówek zegara, b) zwrot sił zgodny ze wskazówkami 

zegara [3, s.50] 
 
 

W dowolnym płaskim układzie sił, podobnie jak w układzie sił zbieŜnych, stosuje się 
dwie metody składania: 
− wykreślną, 
− analityczną. 

Metoda wykreślna – wielobok sznurowy. Na rysunku 21a, przedstawiono ciało sztywne 
i działające na niego trzy siły. Wektory sił traktujemy jako wektory przesuwne, czyli wektory 
które moŜna przesuwać wzdłuŜ linii działania. Na rysunku 21b pokazano wyznaczanie 
wypadkowej działających sił metodą wieloboku sznurowego. W tym celu obrano dowolny 
punkt K i przeniesiono do niego siłę F1, tak aby początek siły znalazł się w punkcie K. 

 

 
Rys. 21. Metoda wieloboku sznurowego: a)  układ działających sił, b) plan sił K [3, s. 53] 
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Następnie przeniesiono kolejno siły tak, aby początek znajdował się zawsze w końcu 
poprzedniej. Utworzony wektor KM = s jest wypadkową siłą układu. W celu wyznaczenia 
punktu zaczepienia wypadkowej i jej linii działania obrano dowolny biegun O i połączone go 
z początkiem i końcem kaŜdej siły. Powstał plan sił, kaŜda z sił ograniczona jest promieniami 
poprowadzonymi z bieguna. Obieramy na linii działania l1 siły F1 dowolny punkt I i kreślimy 
przez niego dwie linie 1′ i 2 ′równoległe do linii 1 i 2 planu sił. Z planu sił widać, Ŝe linie 1 i 2 
ograniczają siłę F1. Podobnie jest z siłą  F2, jest ona ograniczana przez linie 2 i 3 planu sił. 
W związku z tym w punkcie przecięcia II linii działania siły F2 przez linie 2′  naleŜy 
poprowadzić linie 3′ równoległą do linii 3. Linia 3′ przetnie linię działania siły F3 w punkcie 
III. Następnie przez punkt III naleŜy poprowadzić linię 4′ do przecięcia z linią 1′w  punkcie 
IV. Przez ten punkt musi przejść linia działania siły wypadkowej poniewaŜ, jak wynika 
z planu sił, jest ona ograniczona przez promienie 1 i 4. Przez otrzymany punkt IV kreślimy 
siłę wypadkową s. 

Na rysunku 22 przedstawiono wykreślnie składanie równoległego układu sił. 
Wyznaczając wypadkową i jej linie działania postępujemy zgodnie z zaleceniami 
z poprzedniego przykładu. 
 

 
Rys. 22. Wykreślne składanie równoległego układu sił [3 s. 58] 

 
Wyznaczając siłę wypadkową w sposób analityczny korzystamy  z warunków równowagi 

dowolnego układu. 
Dowolny układ sił jest w równowadze, jeŜeli: 

I przypadek 
1) suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś x musi się równać zeru, 

Wx = F1x + F2x + F3x .....+ Fnx = ΣFnx= 0 
2) suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś y musi się równać zeru, 

Wy = F1y + F2y + F3y .....+ Fny = ΣFny= 0 
3) suma algebraiczna momentów wszystkich sił, czyli moment główny układu względem 
dowolnego bieguna musi się równać zeru, 

MO = M1O + M2O + M3O .....+ MnO = ΣMnO= 0 
 
II przypadek 
dowolny płaski układ jest w równowadze, jeŜeli sumy algebraiczne momentów wszystkich sił 
względem trzech dowolnie obranych punktów nieleŜących na jednej prostej są równe zeru, 

  ΣM iA= 0,   ΣM iB= 0,   ΣM iC= 0 
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III przypadek 
dowolny płaski układ jest w równowadze, jeŜeli sumy algebraiczne momentów wszystkich sił 
względem dwóch dowolnych punktów są równe zeru oraz suma algebraiczna wszystkich sił 
na dowolną oś nieprostopadła do kierunku przechodzącego przez te dwa punkty jest równa 
zeru. 

  ΣM iA= 0,   ΣM iB= 0,   ΣFil= 0 
 

Przestrzennym układem sił określamy układ, w którym ich linie działania są dowolnie 
rozmieszczone w przestrzeni. Na rys. 23 przedstawiono siłę F w przestrzennym układzie 
współrzędnych prostokątnych. 
Rzuty siły F na osie x, y, z wynoszą odpowiednio: 
Fx = F cosα 
Fy  = F cosβ 
Fz  = F cosγ 

 
Fx                                Fy                                  Fz 

cosα=     ------,              cosβ= -------,     cosγ   = ---- 
 F                             F                          F 

 
 

Rys. 23. Rzuty siły F na osie w przestrzennym prostokątnym układzie współrzędnych [3, s. 70] 
 

Przestrzenny układ sił zbieŜnych pokazanego na rysunku 24. Siły tworzą odpowiednio 
kąty α, β, γ z osiami układu współrzędnych 

 
 

Rys. 24. Przestrzenny układ sił zbieŜnych [3, s. 72] 
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Wartości rzutów sił na osie układów współrzędnych mają postać: 
F 1x = F1 cosα1,    F1y = F1 cosβ1,  F1z = F1 cosγ1 

F 2x = F2 cosα2,    F2y = F2 cosβ2, F2z = F2 cosγ2  
F 3x = F3 cosα3,    F3y = F3 cosβ3, F3z = F3 cosγ3 

  
  

F nx = Fn cosαn,    Fny = Fn cosβn, Fn = Fn cosγn 

Sumy rzutów sił na poszczególne osie wynoszą: 
 
Sx =  F 1x + F 2x + F 3x +.... +  F nx 
 
Sy =√ F 1y + F 2y + F 3y + ....+  F ny  
 
Sz = F 1z + F 2z + F 3z + .....+ F nz  

 
     

                   Sx                                      Sy                           Sz 
cosα =- ----,  cosβ =-     ------,             cos =   ----- 
              S                         S                           S 

Moment siły względem osi przestrzennego układu sił (rys. 25) jest wektorem, którego 
zwrot jest zgodny z reguła śruby o gwincie prawozwojnym i określony jest zaleŜnością: 
 

M = F r 

                                            
 

Rys. 25. Moment siły względem osi w przestrzennym układzie sił [3 s 73] 
 

Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił; 
1) suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś x musi być równa zeru  ΣFix = 0, 
2) suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś y musi być równa zeru  ΣFiy = 0, 
3) suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś z musi być równa zeru  ΣFiz = 0, 
4) suma algebraiczna momentów wszystkich sił względem  osi x musi być równa zeru   

ΣM ix = 0, 
5) suma algebraiczna momentów wszystkich sił względem  osi y musi być równa zeru   

ΣM iy = 0, 
6) suma algebraiczna momentów wszystkich sił względem  osi z musi być równa zeru   

ΣM iz = 0. 
 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 19

Tarcie ślizgowe 
W momencie wprawiania ciała w ruch odczuwamy opory, działa siła hamująca, która 

nazywamy tarciem. Siła tarcia skierowana jest przeciwnie do kierunku ruchu. Na rysunku 26 
przedstawiono ciało pozostające w spoczynku. Na to ciało działa siła cięŜkości G  skierowana 
ku dołowi i reakcja podłoŜa N = - G, skierowana ku górze.  

 
Rys. 26. Tarcie ślizgowe; a) ciało w spoczynku,- nie działa siła czynna b), c) ciało w spoczynku- działa siła 

czynna, d)  stan równowagi granicznej [3, s. 77] 
 

JeŜeli na ciało zacznie działać siła F1, mała co do wartości, ciało pozostanie w spoczynku. 
Siła  F1 jest równowaŜona przez siłę tarcia T1. Siła T1 nosi nazwę tarcia poślizgowego. 
Wypadkowa siły T1  i reakcji podłoŜa N jest reakcją całkowita. R1. Zwiększanie siły czynnej 
do wartości Fgr doprowadza do równowagi granicznej, przy której ciało jest jeszcze 
w spoczynku, ale kaŜde zwiększenie siły spowoduje jego ruch. Kąt graniczny αgr = ρ nosi 
nazwę kąta tarcia. 

           T 
tg ρ = ----- 
            N 

 
gdy:  
F≤ Fgr występuje tarcie spoczynkowe, statyczne, 
F> Fgr występuje tarcie kinetyczne, ruchowe. 
 
tgρ = µ - współczynnik statycznego tarcia ślizgowego, 
µk – współczynnik kinetycznego tarcia ślizgowego  
 
Podczas ruchu T = N µk 

µ > µk. 
Tarcie toczenia  

Powstaje  podczas przetaczania walca po poziomej płaszczyźnie (rys. 27). Odkształcenie 
walca i  płaszczyzny powodują, Ŝe siła F wprawiająca walec w ruch, stara się obrócić go 
dookoła punktu O. Powstaje moment obrotowy  

M = F · b 
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Rys. 27. Tarcie toczne: a) walec w spoczynku, b) reakcja R po przyłoŜeniu siły F, c) rozłoŜenie reakcji na 

składowe [3, s. 82] 
 
Przy próbie obrócenia  walca siłą F zaczepioną na osi walca pojawia się reakcja R, która 

moŜe być zastąpiona dwiema siłami składowymi: siła normalną N i  styczną T do 
powierzchni podłoŜa. Z warunków równowagi sił względem osi poziomej i pionowej  oraz 
równowagi momentów względem chwilowego punktu obrotu A otrzymujemy:  
 

F = f G/r 

Odległość f między punktem A przyłoŜenia reakcji normalnej N i teoretycznym punktem 
styku walca z podłoŜem O, nazywa się współczynnikiem tarcia tocznego albo ramieniem 
tarcia tocznego. Z powyŜszego wzoru wynika, Ŝe opór toczenia F nie zaleŜy tylko od 
współczynnika tarcia f lecz równieŜ od promienia r. Ze wzrostem promienia r opór toczenia 
maleje. Wartości f (najczęściej w cm) dla róŜnych materiałów moŜna równieŜ znaleźć  
w poradnikach technicznych. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są modele ciał rzeczywistych?  
2. Jakie są cechy wektora? 
3. Jakie mogą być więzy? 
4. Jak dodaje się wektory? 
5. Jak odejmuje się wektory? 
6. Jakie są rodzaje układów sił? 
7. Jak oblicza się moment siły względem prostej? 
8. Jakie są warunki równowagi dowolnego płaskiego układu sił? 
9. Jakie są warunki równowagi przestrzennego układu sił? 
10. Kiedy występuje tarcie ślizgowe? 
11. Kiedy występuje tarcie toczne? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ modele dla wskazanych ciał rzeczywistych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące modeli ciał rzeczywistych, 
2) zidentyfikować ciała rzeczywiste, 
3) określić jakimi modelami są rozpatrywane ciała rzeczywiste, 
4) zanotować nazwy rozpoznanych modeli, krótko je scharakteryzować. 
  

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– ciała rzeczywiste,  
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca modeli ciał. 
 
Ćwiczenie 2 

Wyznacz wykreślnie sumę wektorów. 

 
Rysunek do ćwiczenia 2 [opracowanie własne] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące   dodawania wektorów, 
2) obrać dowolny punkt K na płaszczyźnie, 
3) przenieść równolegle wektor a do punktu K tak, aby początek wektora znalazł się 

w punkcie K, 
4) przenieść następny wektor równolegle tak, aby początek przeniesionego wektora znalazł 

się na końcu poprzedniego, 
5) przenieść równolegle następne wektory, 
6) narysować wektor wypadkowy  zamykający wielobok sił.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dodawania wektorów. 
   
Ćwiczenie 3 

Oblicz siłę F1 ściskającą belkę AB oraz siłę F2 rozciągająca cięgno BC. Masa m = 10 kg, 
kąt α = 30˚.         
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 22

 
 

Rysunek do ćwiczenia 3 [opracowanie własne] 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące rodzajów więzów 
i warunków równowagi płaskiego zbieŜnego układu sił, 

2) zaznaczyć na rysunku spodziewane kierunki i zwroty wektorów reakcji RA i Rc,  
3) zastosować do obliczeń odpowiedni warunek równowagi układu sił, 
4) ułoŜyć układ równań, 
5) rozwiązać układ równań, 
6) zapisać wyniki obliczeń. 
   

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca warunków równowagi. 
   
Ćwiczenie 4 

Wyznacz reakcje podpór belki w punktach A i B metodą analityczną i metodą wieloboku 
sznurowego 

 
  

Rysunek do ćwiczenia 4 [opracowanie własne] 
Dane:  
F1 = 200 N, 
F1 = 300 N, 
a = 1 m, 
b = 2 m, 
c = 2 m. 
 
 

α 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) narysować układ współrzędnych,   
2) zaznaczyć na rysunku spodziewane kierunki i zwroty wektorów reakcji RA i RB  

w podporach A i B,  
3) zastosować do obliczeń odpowiedni warunek równowagi układu sił, 
4) ułoŜyć układ równań, 
5) rozwiązać układ równań, 
6) obliczyć reakcje RA i   RB,  
7) zweryfikować otrzymane wyniki ze względu na znaki (dodatnie, czy ujemne) wartości 

otrzymanych reakcji. 
8) obrać dowolny biegu O, aby wyznaczyć reakcje metodą wykreślną, 
9) wykreślić promienie 1, 2 i 3 łączące początki i końce sił F1 i F2, 
10) przedłuŜyć na rysunku linie działania reakcji RA i RB, 
11)  narysować linie 1′ , 2′ i 3′ odpowiednio równoległe do promieni 1, 2 i 3, 
12) narysować linię zamykająca z′ łączącą punkty przecięcia linii reakcji RA i RB z liniami 1′ i 3′ 
13) narysować promień z  z punktu O równoległy do z′, dzielący sumę siły czynnych na dwie 

reakcje.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca reakcji podpór. 
 
Ćwiczenie 5 

  Oblicz wypadkową  sił F1i  F2 . Siła   F1 jest równoległa do płaszczyzny Oxy. Siła  F2 jest 
równoległa do płaszczyzny Oyz. Dane F1 = 20N, F2 = 10. Wprowadź potrzebne parametry do 
jednoznacznego określenia sił w przestrzennym układzie współrzędnych. 

 
  

Rysunek do ćwiczenia 5 [opracowanie własne] 
 Sposób wykonania ćwiczenia 

      
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące przestrzennych układów sił, 
2) wprowadzić na rysunku potrzebne parametry do jednoznacznego określenia połoŜenia 

wektorów sił, 
3) obliczyć współrzędne rzutów sił na osie x, y i z, 
4) obliczyć wypadkową sił i jej usytuowanie w przestrzennym układzie sił. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca przestrzennych układów sił. 
 
Ćwiczenie 6 

Rozpoznaj, na podstawie rysunku, działające siły. Określ warunek, aby ciało nie zsunęło 
się z równi. 

 
Rysunek do ćwiczenia 6 [3 s 81] 

   
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące tarcia, 
2) rozpoznać działające w układzie siły, 
3) określić warunek równowagi ciała. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy 

– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca warunków równowagi na równi 
pochyłej. 

 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) rozpoznać modele ciał rzeczywistych?  � � 
2) wykonać działania na wektorach? � � 
3) rozróŜnić rodzaje więzów? � � 
4) określić reakcje więzów? � � 
5) wyznaczyć warunki równowagi płaskiego, dowolnego układu sił 

metodą analityczną? 
 
� 

 
� 

6)  wyznaczyć warunki równowagi płaskiego, dowolnego układu sił 
metodą wykreślną? 

 
� 

 
� 

7)  wyznaczyć warunki równowagi przestrzennego układu sił metodą 
analityczną? 

 
� 

 
� 

8) wyznaczyć warunki równowagi sił z uwzględnieniem tarcia? � � 
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4.2. Ruch i jego parametry  w układach kinematycznych 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
  

Ruch jest to zmiana połoŜenia ciała materialnego względem układu odniesienia. Układem 
odniesienia moŜe być inne ciało lub zbiór ciał uwaŜanych za pozostające w spoczynku. Ruch 
(spoczynek) jest pojęciem względnym. ZaleŜy od układu odniesienia względem którego ten 
ruch określamy. 

WyróŜniamy dwa rodzaje ruchu: 
− ruch bezwzględny, w tym ruchu układ odniesienia pozostaje w spoczynku, 
− ruch względny, w tym ruchu układ odniesienia jest ruchomy. 

W praktyce nie ma stałego, rzeczywistego układu odniesienia, poniewaŜ cały 
wszechświat jest w ruchu. Dlatego ruch bezwzględny jest pojęciem umownym, zaleŜy od nas, 
jaki układ przyjmujemy za układ odniesienia. 
 
Prędkość i przyspieszenie punktu 

W ruchu jednostajnym w jednakowych w przedziałach czasowym punkt materialny 
przebywa po tym samym torze takie same odcinki drogi 

S = v t 
W ruchu zmiennym punkt materialny w jednakowych okresach czasu przebywa po tym 

samym torze róŜne drogi.  W czasie t1 punkt znajduje się w odległości,   s1  od nieruchomego 
punktu, a w czasie t2 w odległości s2. 

 
Rys. 28. Ruch zmienny [5, s.238] 

 

Średnia prędkość na drodze ∆ s = ∆ s2 - ∆ s1 wynosi: 
 

              s2 -   s1            ∆ s 
Vśr =      --------   =      ------ 
              t2 - t1                        ∆ t 
 

JeŜeli zmianę   ∆ t zbliŜać będziemy do granicy zera, to średnia prędkość będzie zbliŜać 
się do granicy, którą nazywamy prędkością punktu w chwili t. 
             
 Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym zmiennym 

JeŜeli torem punktu jest linia prosta, to wektor prędkości tego punktu jest zawsze 
skierowany wzdłuŜ tej linii (rys. 29). Zwrot wektora prędkości jest zgodny z kierunkiem 
prędkości. 

 

 
Rys. 29. Prędkość w ruchu prostoliniowym [opracowanie własne] 
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 JeŜeli w chwili t1 punkt miał prędkość V1, zaś w chwili t2 zwiększył prędkość do V2, to 
średnie przyspieszenie punktu wynosi: 

          V2 -  V1        ∆V 
aśr =  ——— =  —— 
          t2    - t1       ∆ t 

 
JeŜeli przedział czasu ∆ t będzie zbliŜać się w granicy do zera, to przyspieszenie średnie 

nosi nazwę przyspieszenia chwilowego punktu w chwili t i opisane jest zaleŜnością: 
                            ∆ V           m 
          a = lim     ——          —                          
                ∆ t →0   ∆ t           s2      
 

 
Przyspieszenie podobne jak prędkość  jest wektorem. 

Przyspieszenie w ruchu po linii krzywej 
 

 
Rys. 30. Prędkość w ruchu po linii krzywej [5, s.240] 

 
Punkt materialny poruszający się po krzywej (rys. 30) ma w punkcie A1 prędkość V1,  

w punkcie V2. JeŜeli przeniesiemy do punktu A1 wektor V2 moŜemy wyznaczyć przyrost 
wektora prędkości  ∆V.   
 
 
 
 

Kierunek wektora przyspieszenia średniego aśr jest zgodny z kierunkiem wektora  ∆V. 
 

           ∆V. 
 aśr   = ---- 
             ∆t. 

JeŜeli ∆t będzie dąŜyć do zera, to przyspieszenie średnie, które nazywamy 
przyspieszeniem punktu w chwili t, będzie równe: 

                                            ∆ V                                                                               
          a =lim aśr =      lim ---------   
               ∆ t →0        ∆ t →0   ∆ t              

 
Przyspieszenie styczne i normalne 

Przyspieszenie dowolnego punktu poruszającego się po dowolnej krzywej moŜna 
rozłoŜyć na dwie składowe (rys. 31) 

 
                   ∆V  = V2 -  V1              
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Rys. 31. Przyspieszenie w ruchu po krzywej[5 s.241] 

 
 at – przyspieszenie styczne 
 
an– przyspieszenie normalne 
 
 

          V2 

an = -----                     r – promień krzywizny w danym punkcie 
           r 

an określa się równieŜ, jako przyspieszenie dośrodkowe 
 
Przyspieszenie całkowite 
  

a =  √  at
2  + an

2      
                                 

Kierunek wektora przyspieszeń wyznacza kąty, jakie wektor tworzy z kierunkiem 
stycznej t i normalnej n. 
                     at                                                an 

cos( a, t) = -------,       cos (a, n) = ------- 
                     a                                  a 
 
Szczególne przypadki ruchu 
 

Podział ruchu ze względu na prędkość i tor: 
− ruch prostoliniowy  jednostajny, 
− ruch prostoliniowy zmienny, 
− ruch krzywoliniowy jednostajny, 
− ruch krzywoliniowy zmienny. 
 

W ruchu prostoliniowym jednostajnym  w jednakowych przedziałach czasu punkt 
przebywa te same odcinki drogi. Torem ruchu jest linia prosta 
Równanie ruchu ma postać: 
 

V = s/t = const. 
s = v⋅t  
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Rys. 32. Wykresy zaleŜności: w ruchu prostoliniowym od czasu a) prędkości, b) drogi [opracowanie własne] 
 
W ruchu jednostajnie zmiennym prędkość zmienia się o jednakowe wartości w ciągu 

jednakowych przedziałach czasu. MoŜe być to ruch o stałym przyspieszeniu lub opóźnieniu. 
V = V0 + a · t 

gdzie : 
V0 – prędkość początkowa, 
 a – przyspieszenie. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Rys. 33. Wykres zaleŜności prędkości od czasu w ruchu jednostajnie zmiennym [opracowanie własne] 
 

Droga określona jest zaleŜnością:        
                a t2 

S = V0 + ---- 
                2                  jeśli      V0 = 0  to 
   
                    
           a t2                                                                    V2 

S =    ----, po przekształceniach      S= ------ 
                                                   2                                                 2 a 
 
Ruch jednostajny po okręgu 

 
Rys. 34. Ruch jednostajny po okręgu [5, s. 243] 

  
W ruchu jednostajnym po okręgu punkt materialny w równych odstępach czasu 

przebywa równe drogi, odpowiadające równym łukom. 

V0 

V 

t 

V = V0 + a t 

V 

t 

S= V t 

V= cont 

t 

s 

S= V t a) b) 
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Wektor prędkości jest zawsze styczny do okręgu 
 

S = V t = A0A1        

 
A0A1    = r  ϕ,     
           S           ϕ r                           ϕ    
 V = ----- =   ----                            ----  = ω prędkość kątowa       
           t             t                               t 

Prędkością kątowa punktu  nazywamy stosunek drogi (kąta) wyraŜonej w radianach do 
czasu, w którym ten kąt został zatoczony. 
 

V=  r ω 
Przyspieszenie określają zaleŜności: 

 
                                             V2     

at  = 0,   an = ----  =   ω2 r 
                      r     

Całkowite przyspieszenie wynosi 
 
a=  √ aT

2  + an
2 = an        

 

Ruch zmienny po okręgu 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 35.  Ruch zmienny po okręgu [opracowanie własne] 
 
 
 

W ruchu zmiennym po okręgu zmienia się prędkość liniowa (obwodowa) V i związana 
z nią prędkość kątowa ω. 
 
Przyspieszenia w ruchu zmiennym po okręgu określają zaleŜności: 

at = r · ε 
 
                                                                     

        V2 

an = ------  = r ω2 

          r 
ε – przyspieszenie kątowe, 
at – przyspieszenie styczne, 
an – przyspieszenie normalne, 
ω – prędkość kątowa. 
Całkowite przyspieszenie punktu; 

 

V1 

V2 
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  a= √ aT

2  + an
2 =  r   √ ε2 +  ω4                                                                                                                                               

Podstawowe ruchy ciała sztywnego 
Ruch ciała sztywnego   moŜna sklasyfikować ze względu na: 

− kształt toru na: ruch postępowy i obrotowy, 
− przyspieszenie na: ruch jednostajny, jednostajnie zmienny i niejednostajnie zmienny, 
− przyjęty układ odniesienia na: bezwzględny, względny i unoszenia, 
− rozpatrywany obszar na: płaski i przestrzenny. 
 
Ruch postępowy ciała sztywnego  
     Ruchem  postępowym ciała sztywnego nazywamy taki ruch podczas którego dowolna linia 
prosta łącząca dwa punkty ciała porusza się do siebie równolegle. 
 

 
 

Rys. 36. Ruch postępowy [5, s. 246] 
  

Łącznik AB wykonuje ruch postępowy. Wszystkie punkty ciała poruszającego się ruchem 
postępowym mają jednakowe tory ruchów, ich prędkości mają ten sam kierunek i wartość. 

Ruch obrotowy wokół stałej osi 
Ciało sztywne wykonuje ruch obrotowy wokół osi l przechodzącej przez  to ciało. 

Podczas obrotu wszystkie punkty leŜące na osi są w spoczynku. Ruch obrotowy moŜna 
rozpatrywać jako ruch płaszczyzny przechodzącej przez oś . Podczas obrotu wszystkie punkty 
płaszczyzny obrócą się o ten sam kąt. 
 
 
 

 
 

Rys. 37. Ruch obrotowy wokół stałej osi  [5, s 246] 
 
 
 
 

l 
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Prędkość kątowa:   
 

                  ∆ ϕ          
ω =  lim     ------    
           ∆t  →0       ∆t          

∆ ϕ – kąt obrotu w czasie  ∆t       
 
W ruchu obrotowym jednostajnym ω = const. JeŜeli ciało wykonało obrót 360° = 2 π (rad) 
w ciągu t = 1 min = 60 s,  wówczas: 
 

          ϕ           2 π       rad 
 ω = -----    = ------    ----- 
           t            60      s 

JeŜeli ciało wykonuje n obrotów, wówczas: 
 

                     2 π n        π n        rad 
              ω  =   ------    =  -----     ----- 
                       60         30          s 

  
Prędkość liniowa (obwodowa) dowolnego punktu ciała sztywnego obracającego się wokół 

osi (oś moŜe leŜeć poza ciałem) określona jest zaleŜnością: 
 

V = ω r                     
 r – odległość punktu od osi obrotu 
 
Przykład 

Koło o średnicy 1 m obraca się z n = 150obr/min. Oblicz prędkość i przyspieszenie 
punktów leŜących na obwodzie koła. 
 

                     π n           rad          π 150 
   ω      =        ------       -----      = -------- = 5 π 1/s 
                      30            s                 30         

V = ω r = 0,5 m 5 π 1/s    = 2,5 π m/s = 2,5   3,14 m/s = 8,85 m/s 
Przyspieszenie 

at = 0 , an =  r ω2 =0,5 m ( 5 π 1/s)2 = 0,25π m/ s2 

Przyspieszenie całkowite równa się: 
 

a = an 

 
Ruch obrotowy zmienny 

W ruchu obrotowym zmiennym prędkość kątowa  ω ≠ const.  
MoŜe wystąpić ruch obrotowy:  

− przyspieszony ( prędkość kątowa rośnie), 
− opóźniony  ( prędkość kątowa maleje). 
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Ruch obrotowy jednostajnie zmienny 
 W ruchu jednostajnym zmiennym obowiązują zaleŜności: 
        ω - ω0 

ε  = ----------    –    równanie przyspieszenia kątowego. 
           t 

 
ω = ω0 + ε t – równanie prędkości ruchu obrotowego jednostajnie zmiennego. 
 
                     ε t2             
α = ω0 t  + --------  –  równanie ruchu obrotowego jednostajnie zmien. 

             2         
 
Ruch płaski 
    Ruchem płaskim nazywamy taki ruch  bryły sztywnej,  podczas którego wszystkie punkty 
ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej stałej płaszczyzny. 
 

 
Rys. 38 Ruch płaski [opracowanie własne] 

 
Poruszające się ciało zostało przecięte płaszczyzną α. Otrzymaliśmy przekrój bryły na 

płaszczyźnie S. JeŜeli ciało będzie poruszało się w ten sposób, Ŝe przekrój S zawsze będzie 
znajdował się na płaszczyźnie α, to ruch ciała A określimy jako ruch płaski. Wszystkie 
punkty ciała A poruszają się wówczas po torach leŜących na płaszczyznach wzajemnie 
równoległych. Przy ruchu płaskim brył sztywnych obowiązuje  twierdzenie o ruchu prostej.  
 

 
 

Rys.  39 Twierdzenie o prostej w ruchu płaskim [opracowanie własne] 
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Punkt A ciała ma prędkość  VA,  punkt B –  VB. Rzuty obu prędkości na prostą łączącą oba 
punkty wynoszą odpowiednio VA ′ i  VB ′. PoniewaŜ odległość miedzy punktami A i B ciała 
sztywnego nie moŜe ulegać zmianie, zachodzi zaleŜność: 
 

VA ′ =  VB ′ 
 

Rzuty prędkości dwu dowolnych punktów ciała sztywnego na prostą łączącą te punkty 
muszą być sobie równe. 
 
Zastępcza i chwilowa oś obrotu 
 

 
 

Rys. 40.  Zastępcza i chwilowa oś obrotu [5, s 350] 
 
Ruch płaski ciała moŜemy rozpatrywać jako ruch przekroju tego ciała  po pewnej stałej 

płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną kierującą. W ruchu płaskim (z wyjątkiem ruchu 
postępowego, który jest szczególnym przypadkiem ruchu płaskiego) istnieje w kaŜdej chwili 
punkt, którego prędkość równa jest zero. Punkt ten nazywamy chwilowym środkiem obrotu. 

Na rys. 40 przedstawiono zmianę połoŜenia ciała ze stanu I do II.  Rozpatrywane punkty 
A i B ciała przemieściły się  odpowiednio w połoŜenia A′ i B′ po łukach, o środku obrotu 
w punkcie C, nazywanego zastępczym środkiem obrotu. W celu wyznaczenia punktu C 
naleŜy połączyć prostymi punkt A z punktem   A′ i  punkt B z punktem B′, a następnie 
poprowadzić symetralną otrzymanych odcinków. Punkt przecięcia symetralnych wyznaczy 
zastępczy środek obrotu. Prosta prostopadła do płaszczyzny przechodząca przez punkt C nosi 
nazwę zastępczej osi obrotu. Dla poszczególnych przemieszczeń ciała moŜna wyznaczyć 
kolejne zastępcze osie obrotu. 

Dla małych przemieszczeń symetralne staną się prostopadłymi do torów, a więc i do 
prędkości. Ich przecięcie wyznaczy chwilowy środek obrotu. Prosta prostopadła do 
płaszczyzny i przechodząca przez chwilowy środek obrotu nosi nazwę chwilowej osi obrotu. 
JeŜeli rozpatrywane prędkości w ruchu płaskim są względem siebie równoległe, wówczas 
chwilowy środek obrotu moŜna wyznaczyć, przy załoŜeniu, ze znane są wartości tych 
prędkości. 
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Rys. 41. Rozkład prędkości względem chwilowego środka obrotu [5, s 248] 
 
Miejsce geometryczne chwilowych środków obrotu nazywamy centroidą.  
 
Prędkości w ruchu płaskim 

Na rysunku 42 znane są prędkości punktów A i B. Chcemy wyznaczyć prędkość punktu C. 

 
  

Rys. 42.  Wyznaczanie prędkości w ruchu płaskim z wykorzystaniem chwilowego środka obrotu [5, s. 351]     
 

Prowadząc prostopadłe do wektorów prędkości w punktach A i B wyznaczamy 
w przecięciu prostopadłych chwilowy środek obrotu O.  Prędkość   kątową określa zaleŜność: 
 

         VA                           VB 
ω = -----   lub          ω = -----    
           rA                            rB   

 
Znając prędkość kątową i odległość punktu C od chwilowego środka obrotu O 

wyznaczamy prędkość VC  
                                   VA                                         VB 
     VC  =    rC ω =  rC  -------    lub   VC  =       rC   --------                
                                   rB                                             rB 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 

C 
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Wyznaczanie prędkości i przyspieszenia w ruchu płaskim 
Aby przemieścić ciało sztywne z połoŜenia I do II naleŜy wykonać ruch postępowy i obrót 

wokół dowolnego bieguna A. 
 

 
  

Rys.  43. Składanie ruchów w ruchu płaskim [opracowanie własne] 
 

Prędkość dowolnego punktu B (rys. 44), jako złoŜenie dwóch ruchów postępowego 
i obrotowego moŜemy przedstawić zaleŜnością: 
 

VB = VA +V  AB 
 
 
VA – prędkość ruchu postępowego ( punktu A), 
 
VAB – prędkość ruchu obrotowego ( prędkość punktu B względem bieguna A). 
 

 
Rys. 44.  Wyznaczanie prędkości punktu B, jako złoŜenie ruchu postępowego i obrotowego względem punktu A 

[opracowanie własne] 
 
 

Przyspieszenie dowolnego punktu B opisuje zaleŜność: 
 

aB = aA +a  AB 
gdzie:  
   
aA – przyspieszenie  ruchu postępowego, czyli bieguna A, 
 
 a AB – przyspieszenie ruchu obrotowego, czyli obrót punktu B względem A. 
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Rys. 45. Wyznaczanie przyspieszenia  punktu B, jako złoŜenie ruchu postępowego i obrotowego względem 

punktu A [opracowanie własne] 

 

 
Ruch złoŜony  

Na rysunku 46 przedstawiono punkt P (ciało) poruszający się względem ruchomego 
układu odniesienia U. Układ U porusza się z względem nieruchomego układu xyz. 
 

 
 

Rys. 46. Ruch złoŜony [opracowanie własne] 
 
 

Ruchem względnym określimy ruch punktu  P względem ruchomego układu U.  
Ruchem bezwzględnym określimy ruch punktu P względem nieruchomego układu xyz. 
Ruchem unoszenia określimy ruch układu ruchomego U względem układu nieruchomego xyz. 
Ruch bezwzględny jest złoŜeniem ruchu względnego i unoszenia. 

 
Prędkości w ruchu złoŜonym. 

Prędkość bezwzględna Vb jest to prędkość poruszającego się punktu względem 
nieruchomego układu odniesienia. 
 

 
Prędkość względna  Vw jest to prędkość poruszającego się punktu prędkość względem 

ruchomego układu odniesienia. Prędkość unoszenia  Vu  jest to prędkość układu ruchomego 
względem nieruchomego układu odniesienia. 
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Prędkość bezwzględna jest sumą wektorową prędkości względnej i unoszenia. 
 

Vb = Vw + Vu 
 
  
Przyspieszenie w ruchu złoŜonym                                                                                                                          

Przyspieszenie w ruchu złoŜonym rozpatrzymy w dwóch przypadkach: 
a) układ ruchomy wykonuje ruch postępowy, 
b) układ ruchomy wykonuje uch obrotowy. 

 
W układzie złoŜonym wykonującym ruch postępowy  przyspieszenie bezwzględne jest 

sumą wektorową: przyspieszenia względnego i unoszenia. 
 

ab = aw + au 

 

W ruchu złoŜonym, w którym układ ruchomy wykonuje ruch obrotowy przyspieszenie 
bezwzględne jest sumą wektorową: przyspieszenia względnego, unoszenia i Coriolisa 
 

ab = aw + au +ac 

 

Przyspieszenie Coriolisa opisane jest zaleŜnością: 
 

ac = 2⋅ω⋅Vw⋅ sinα 
 
gdzie: 
ω - prędkość kątowa układu ruchomego, 
Vw  - liniowa prędkość względna, 
α - kąt zawarty pomiędzy wektorem prędkości względnej, a osią obrotu układu ruchomego 
 

Wektor przyspieszenie Coriolisa   jest  prostopadły do osi obrotu układu ruchomego i do 
wektora prędkości względnej.  
 
Mechanizm  

Jest to zespół ogniw  połączonych ze sobą w ten sposób, Ŝe ruch  jednego z nich 
powoduje określone  ruchy pozostałych. Podstawowymi elementami kaŜdego mechanizmu są: 
człon czynny (napędzający), człon bierny (napędzany), ostoja (podstawa). Człony połączone 
są ze sobą w węzłach. Połączenie ruchowe dwóch członów tworzy parę kinematyczną. 
W zaleŜności od liczby stopni swobody pary dzielimy na klasy. Na rysunku 47 przedstawiono 
przykładowe schematy mechanizmów. 
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Rys.  47. Schematy strukturalne mechanizmów; a) czworobok przegubowy, b, c) korbowo-wodzikowego,  
d) jarzmowy, e) krzywkowy [4, s. 250] 

 
Prędkości i przyspieszenia w mechanizmach moŜemy wyznaczyć metodą planów, 

umoŜliwiającą określenie   połoŜenia i wartości prędkości punktów członów dla określonego 
połoŜenia. Jeden z punktów przyjmuje się za biegun planu. Wektory wykreślone z tego 
punktu określają prędkość i przyspieszenie bezwzględne. Odcinki łączące końce tych 
wektorów wyraŜają prędkości i przyspieszenia względne.  

Przekładnia obiegowa  jest to przekładnia, w której jedno  lub więcej kół nie ma ustalonej 
osi obrotu. 

 

Rys. 48. Schemat przekładni obiegowej [opracowanie własne] 
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Typowa przekładnia obiegowa składa się z kół głównych 1 i  3, zwanych takŜe 
centralnymi lub słonecznymi oraz kół obiegowych 2 zainstalowanych na jarzmie  4 (zwykle 
jest ich para lub więcej). W przekładni takiej mamy trzy moŜliwości przeniesienia mocy, 
a takŜe trzy róŜne wartości przełoŜenia: 
1. Jarzmo  4 jest unieruchomione – napęd przenoszony jest z kola 1 na koło 3 

z pośrednictwem kół obiegowych 2, w tym przypadku ze stałymi osiami. 
i = z3 / z1 

2. Koło  3  jest unieruchomione – napęd przenoszony jest z koła  1  na jarzmo  4, za 
pośrednictwem kół obiegowych 2. 
i = z1 / (z1 + z3) 

3. Koło 1 jest unieruchomione – napęd przenoszony jest z koła  3  na jarzmo  4, za 
pośrednictwem kół obiegowych 2. 
i = z3 / (z1 + z3) 

W przekładni obiegowej moŜna uzyskać duŜo większe przełoŜenia niŜ w zwykłej przekładni 
zębatej. 

 
Rys. 49. Przekładnia róŜnicowa [opracowanie własne] 

 
Szczególnym przypadkiem przekładni obiegowej jest przekładnia róŜnicowa. W takiej 

przekładni napęd z jarzma za pośrednictwem kół obiegowych 2 i 2' przenoszone są na dwa 
koła główne 1 i 3. W takiej przekładni Ŝaden z elementów nie jest unieruchomiony i następuje 
rozpływ mocy do dwóch odbiorników (np. kół napędowych) zainstalowanych na półosiach 
kół 1 i 3. PrzełoŜenie przekładni róŜnicowej wynosi: 
i = z3 · z2 / z1 · z2' 

 
Zaletą przekładni obiegowych jest ich zwartość i wysokie przełoŜenie. W przekładniach 

obiegowych liczymy obroty poszczególnych kół zębatych. Wykonuje 
się to za pomocą metody tablicowej (metoda Swampa). Danymi do obliczeń są ilości zębów 
poszczególnych kół oraz obroty ramienia. Posługując się tabelami (podanymi  w poradnikach) 
moŜemy obliczyć obroty poszczególnych kół zębatych. Prędkości punktów kół lub ramienia 
obliczymy mając dane wymiary kół oraz ich obroty. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są parametry ruchu?  
2. Jakie mogą wystąpić rodzaje ruchu? 
3. Jakie parametry charakteryzują  ruch prostoliniowy jednostajny? 
4. Jakie parametry charakteryzuje   ruch prostoliniowy zmienny? 
5. Jakie parametry charakteryzują ruch krzywoliniowy jednostajny? 
6. Jakie parametry charakteryzują   ruch krzywoliniowy zmienny? 
7. Jakie parametry charakteryzują  ruch jednostajny po okręgu? 
8. Jakie parametry charakteryzują  ruch zmienny po okręgu  
9. Czym charakteryzuje się ruch płaski? 
10. Czym charakteryzuje się ruch postępowy? 
11. Czym charakteryzuje się ruch obrotowy? 
12. Jakie mogą być struktury mechanizmów? 
13. Czym charakteryzuje się przekładnia planetarna? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
   
Ćwiczenie 1 

Oblicz prędkość kątową, liczbę wykonywanych obrotów na minutę oraz czas jednego 
obrotu, jeśli prędkość obwodowa koła zamachowego o promieniu R = 0,7 m wynosi 44m/s.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące ruchu obrotowego ciała 
sztywnego, 

2) wykonać obliczenia korzystając z wzorów, 
3) zanotować wyniki. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca kinematyki. 
  
Ćwiczenie 2  

Oblicz przyspieszenie styczne i normalne punktów leŜących na obwodzie tarczy po 
dziesiątej sekundzie ruchu, jeśli tarcza o średnicy d = 0,3  m zaczęła obracać się ruchem 
jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ε = 8 rad/s2. 

     
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące ruchu obrotowego ciała 
sztywnego, 

2) wykonać obliczenia korzystając z wzorów, 
3) zanotować wyniki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca kinematyki. 
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Ćwiczenie 3 
 Wyznacz prędkość kątową korby BD w zadanym połoŜeniu. Skorzystaj z twierdzenia 

o chwilowym środku obrotu   
Dane OA = AB = r , α = 45o,  ω1,  przy czym ω1 = const  

 
Rysunek do ćwiczenia 3 [opracowanie własne] 

  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące wyznaczania prędkości 
z wykorzystaniem chwilowego środka obrotu, 

2) zaznaczyć linie działania i kierunek wektora prędkości punktu A, 
3) zaznaczyć linie działania i kierunek wektora prędkości punktu B, 
4) poprowadzić proste prostopadłe do wektorów prędkości, 
5) oznaczyć  w punkcie przecięcia chwilowy środek obrotu, 
6) obliczyć prędkość punktu A i punktu B korzystają z odpowiednich zaleŜności, 
7) odliczyć długość korby BD korzystając z odpowiednich zaleŜności, 
8) obliczyć prędkość kątową korby BD korzystając z odpowiednich zaleŜności. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca kinematyki. 
 
Ćwiczenie 4 

Znajdź prędkość punktu A, prędkość punktu A względem B oraz jego przyspieszenie.  
Skorzystaj z metody planu prędkości. 
Przyjmij podziałki: 1 cm = 1 m/s; 1 cm = 1 m/s2; dla ogniw 1 cm = 1 m. 

 
Rysunek do ćwiczenia 4 [opracowanie własne] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przenieść prędkość VB do oznaczonego obok bieguna planu prędkości, 
2) wykreślić z końca wektora VB prostą prostopadłą do ogniwa AB, 
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3) wykreślić z początku wektora VB prostopadłą do ogniwa O1A, 
4) wykreślić wektor prędkości punktu A (VA), 
5) wykreślić wektor prędkości VAB, 
6) obliczyć przyspieszenie punktu B, 
7)  wykreślić przyspieszenie punktu B z przyjętego bieguna przyspieszeń, 
8) obliczyć przyspieszenie aAbn, 
9) wykreślić przyspieszenie aAbn  na planie przyspieszeń, 
10) wykreślić prostopadle do przyspieszenia aABn kierunek przyspieszenia aABt, 
11) obliczyć przyspieszenie normalne punktu A (aAn), 
12) nanieść go na plan przyspieszeń, 
13) wykreślić prostopadle do przyspieszenia aAn kierunek przyspieszenia aAt, 

14) wykreślić przyspieszenie punktu A, 
15) zmierzyć długości wektorów oraz oblicz wartości przyspieszeń całkowitego, normalnego 

i stycznego w punkcie A. 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– ołówek, linijka z podziałką, trójkąt, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca kinematyki. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 

Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) rozróŜnić parametry ruchu?  � � 
2) rozróŜnić rodzaje ruchu? � � 
3) wykonać obliczenia parametrów ruchu? � � 
4) wykonać plany prędkości i przyspieszeń członów? � � 
5) scharakteryzować parametry przekładni planetarnej? � � 
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4.3. Podstawowe zagadnienia dynamiki 
 
 

4.3.1. Materiał nauczania 
 

Dynamika zajmuje się badaniem ruchu ciał z uwzględnieniem przyczyn powodujących 
ten ruch, ustalaniem zaleŜności pomiędzy działającymi siłami, masą ciała, oraz parametrami 
ruchu. 

Podobnie jak kinematyce, dynamikę dzielimy na: 
− dynamikę punktu materialnego, 
− dynamikę ciała sztywnego. 
 
Prawa dynamiki Newtona 

Prawa dynamiki Newtona dotyczą punktu materialnego, ale. odnosi się je równieŜ do ciała  
sztywnego, które moŜna potraktować, jako zbiór punktów materialnych. 
 
Pierwsze prawo Newtona 

Punkt materialny, na który nie działa Ŝadna siła lub działające siły się równowaŜą,  
pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.  

Pierwsze prawo dynamiki nosi nazwę prawa bezwładności 
                       n 

      gdy          Σ  Fi = 0,      wówczas V = 0 lub V = const,   a = 0 
                       i = 1 
 

Ciało, na które nie działają Ŝadne siły, nazywa się ciałem izolowanym. W przyrodzie 
takie ciało nie występuje. 
 
Drugie prawo Newtona 

Siła działająca na punkt materialny nadaje mu przyspieszenie proporcjonalne do wartości 
siły i mające jej kierunek i zwrot. 
                 
  
   
 
m – masa punktu materialnego. 
 
Trzecie prawo Newtona 

Siły wywierane na siebie przez dwa punkty materialne są sobie równe co do wartości, 
mają wspólna linię działania i przeciwne zwroty. Prawo to zwane jest równieŜ prawem akcji 
i reakcji. 
 
Siła cięŜkości Zasada d′′′′Alemberta 

Siłą cięŜkości określamy siłę z jaką ciało jest przyciągane przez Ziemię. Wartość tej siły 
nazywamy cięŜarem ciała. Zgodnie z drugim prawem Newtona 

  
G = m g 

gdzie:  
g = 9,81 m/s² przyspieszenie ziemskie. 
 
 

                                      
F = m a       
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W układzie SI jednostką siły jest  
 
1 N= kg · m/s² 

wielokrotności 
1 kiloniuton = 1 kN = 10³ N 
                

1 meganiuton = 1 MN = 106 N 
  
Siła bezwładności 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 50. Siła bezwładności [opracowanie własne] 
 

Na nieruchomej platformie leŜy piłka o masie m. Gdy platforma jest nieruchoma, równieŜ  
piłka pozostaje w spoczynku.  Platforma zaczyna poruszać się pod wpływem działającej siły 
F, zgodnie z drugim prawem Newtona ruchem jednostajnie przyspieszonym. Piłka zaczyna 
przemieszczać się względem platformy przeciwnie do jej ruchu. Oznacza to, Ŝe na piłkę 
działa siła o zwrocie przeciwnym niŜ przyspieszenie platformy. Siła ta nosi nazwę siły 
bezwładności. 

Zgodnie z II zasada dynamiki siła Fb  = - m a. Gdy platforma zacznie hamować, siła 
bezwładności zmieni kierunek,  aby zwrot jej był przeciwny do opóźnienia. Siły bezwładności 
odczuwamy jadąc np. windą, czy teŜ autobusem. Siły bezwładności są siłami fikcyjnymi, 
pozwalającymi wyjaśnić zachodzące zjawiska. 

 
Zasada d´Alemberta 

Suma sił zewnętrznych działających na ciało będące w ruchu równowaŜona  przez siłę 
bezwładności  tego ciała: 

           
F  + (- m a) = 0. 

Przykłady 
Spoczywające ciało zostaje wprawione w ruch siłą F.  Przykładając siłę F musimy 

pokonać opór ciała, czyli siłę bezwładności 
 
 
 
 
 
 

Rys.  51. Zastosowanie zasady d´Alemberta [opracowanie własne] 
 
 

F + Fb = 0 
 

 
F 

 
Fb 

m 

F 
Fb = - m a 
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W ruchu krzywoliniowym przyspieszenie a moŜna rozłoŜyć na dwie składowe, 
przyspieszenie styczne i normalne. Powstaną w związku z tym dwie składowe sił 
bezwładności 
 
Pbt  = - m at  i    Pbn  =  - m an   
 

Siła Pbn  zwana siła bezwładności odśrodkową, skierowana jest przeciwnie do 
przyspieszenia an. MoŜemy ją wyczuć wprawiając masę zamocowaną na sznurku w ruch 
obrotowy. 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  52. Siła bezwładnościowa odśrodkowa [opracowanie własne] 
 

Pbn  =  - mω2 r 
 
r – długość sznurka, 
ω – prędkość kątowa masy m  
 
Praca mechaniczna W jest równa iloczynowi wartości siły wzdłuŜ kierunku ruchu i drogi, 
jaką przebył punkt zaczepienia tej siły. Praca jest skalarem. 

 

 
Rys.  53 Praca mechaniczna [4, s.264] 

 
W = F s cosα 

 s – droga. 
 
JeŜeli na poruszający się punkt działa jednocześnie więcej sił, to praca wykonana równa 

jest wypadkowej układu sił i przesunięcia. Jednostką pracy w układzie SI jest dźul (J). 
1 J = 1 N ·  m 

Praca w ruchu  obrotowym równa się iloczynowi momentu obrotowego oraz kąta obrotu α 
wyraŜonego w radianach. 

W= M · α 
Praca siły cięŜkości równa jest iloczynowi cięŜaru ciała G i róŜnicy poziomów h połoŜeń 

początkowego i końcowego. 
 

W = G · h= m· g ·h 

    Pbn  =  - m an   
r 
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Energia mechaniczna 
Energia określa zdolność ciała do wykonania pracy. Jednostka energii jest taka sama, jak 

pracy. Energia mechaniczna moŜe być kinetyczna Ek oraz potencjalna. Ep. 
Energia kinetyczna, czyli energia ruchu określona jest zaleŜnością: 

       m V² 
Ek = ----- 

   2 
m – masa poruszającego się ciała, 
V – prędkość. 

 
Energia potencjalna, czyli połoŜenia określa zaleŜność: 

Ep =mgh 
h – róŜnica poziomów. 

 
 Prawo zachowania energii określa. Ŝe suma energii potencjalnej i kinetycznej w czasie ruchu 
ciała jest wielkością stała. Podczas ruchu energia ciała jest stała, zachodzi tylko zmiana jednej 
postaci w drugą.  

Ek + Ep = constans 
 

Moc P jest to iloraz pracy W  i czasu t, w którym ta praca została wykonana. 
P = W/t 

  
JeŜeli praca wyraŜona jest iloczynem siły F  i drogi s to moc: 

P = F s/t lub P = F v 
W ruchu obrotowym moc określona jest   wzorem: 

P = M ω 
  

JeŜeli moment jest podany w Nm [niuton x metr), obroty n w obr/min, a chcemy otrzymać 
moc w KW to: 

P = M  π n/30000 
Z tego wzoru moŜemy uzyskać wzór na moment obrotowy silnika. 

M = 9554,14 P/n [Nm] 
 
Sprawność        

Wprawienie w ruch maszyny i podtrzymanie tego ruchu wymaga włoŜenia pewnej pracy. 
Część  tej pracy jest pracą uŜyteczną, czyli spoŜytą na wykonanie celowej pracy. Część  
natomiast zuŜywana jest na pokonanie oporów tarcia, czynników środowiska, jest to praca 
tracona. Praca jaką musimy włoŜyć (W) równa się pracy uŜytecznej (Wu) i pracy traconej 
(Ws): 

W = Wu + Ws 

Stosunek pracy uŜytecznej do pracy włoŜonej nazywamy sprawnością maszyny η: 
 

 η = Wu / W 

Sprawność moŜemy wyraŜac równieŜ stosunkiem mocy uŜytecznej (Pu) do mocy 
włoŜonej (P). 

 η = Pu / P 

Sprawność przyjmuje wartości od „0” do „1”. Bardzo często sprawność wyraŜamy w „%”. 
η = (Pu / P) ·100% 
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Sprawność moŜe więc przyjmować wartości od 0% do 100%, chociaŜ zbyt niska 
sprawność nie ma sensu (cała praca byłaby tracona). Sprawność nigdy teŜ nie osiąga 100%, 
gdyŜ zawsze cześć pracy tracimy. 
 
Uderzenie 

W zaleŜności od odkształcenia ciał wyróŜniamy następujące rodzaje uderzeń: 
− spręŜyste, występuje jeŜeli dwa ciała zderzą się spręŜyście  W czasie uderzenia ciała 

odkształcą się na chwilę i powrócą do swojego pierwotnego kształtu, 
− uderzenie niespręŜyste (plastyczne) występuje, jeŜeli zderzą się ciała idealnie plastyczne,       

w czasie uderzenia ciała odkształca się trwale, 
− uderzenie częściowo spręŜyste występuje wtedy, gdy zderzające się ciała częściowo 

odkształcają się plastycznie, a częściowo spręŜyście. W technice najczęściej występuje 
ten przypadek. 

 

 
Rys. 54. Uderzenie dwóch kul: a) prędkości przed uderzeniem, b) prędkość podczas uderzenia, c) prędkości po 

uderzeniu [4, s. 281] 
 

Podczas uderzenia dwóch ciał (rys. 54) następuje odkształcenie spręŜyste i plastyczne, 
ciała poruszają się  z taką samą prędkością określoną zaleŜnością: 

        m1 V1 + m2 V2 
u    =    ---------------------- 

m1 + m2 
Po chwili odkształcenie spręŜyste ustąpi, ciała rozdzielą się i poruszać się będą z róŜnymi 

prędkościami. Prędkości te będą wynosiły: 
 
           m1 V1 + m2 V2 – m2 (V1 – V2) k                  m1 V1 + m2 V2 – m1 (V2 – V1) k 
w1 =  ----------------------------------------,    w2 =   -------------------------------------- 
                                             m1 + m2                                                             m1 + m2  
  
gdzie: 
m1, m2 – masy ciał zderzających się, 
V1, V2 – prędkości ciał przed zderzeniem, 
k –  współczynnik uderzenia wyznaczany doświadczalnie. Wynosi od 0 do 1. Dla ciał 

spręŜystych wynosi 1, a dla plastycznych wynosi 0. 
 
Energia kinetyczna uderzenia 

Energia kinetyczna ciał przed zderzeniem wynosi:  
  

Ek1 = ½ (m1 V²1  + m2 V²2) 
  

 
Energia kinetyczna po uderzeniu: 

Ek2 = ½ (m1 w²1+ m2 w²2) 

u 
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RóŜnica Ek1 – Ek2 jest stratą energii podczas uderzenia. Największy ubytek energii 
zachodzi podczas uderzenia plastycznego. 
 
Ruch swobodny punktu w przestrzeniu 

Punkt o masie m porusza się w przestrzeni opisanej układem współrzędnych 
prostokątnych Oxyz (rys. 55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 55.  Ruch swobodny punktu w przestrzeni [opracowanie własne] 
 
Zgodnie z II prawem Newtona działa na punkt siła równa: 

 
F = m a 

 
Rozkładając siłę F na składowe Fx ,  Fy , Fz  moŜemy powyŜszy zapis przedstawić w postaci  
 

Fx  = m ax ,             Fy  = m ay ,             Fz  = m az, 
 
W układzie współrzędnych naturalnych (rys. 56) ruch punktu opisują zaleŜności: 
 

Ft = m at ,  Fn  = m at 

 
Ft  - składowa styczna, Fn  = składowa normalna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 56. Ruch punktu w układzie współrzędnych naturalnych [opracowanie własne] 

x 

y 

z 

a 
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m 
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O 
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α 
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JeŜeli siła F jest wypadkową działających sił to odpowiednio:   
Σ Ft = m at , Σ Fn  = m at 

 
Ruch nieswobodny punktu 

JeŜeli oprócz siły czynnej działa reakcja R wówczas równania ruchu są opisane 
zaleŜnościami: 
 
 
 
Zasada o ruchu środka masy 
Środek masy układu porusza się tak, jak punkt materialny o masie całego układu, 

w którym została skupiona cała masa układu i do którego zostały przyłoŜone siły zewnętrzne. 
Siły wewnętrzne układu nie wpływają na ruch środka masy. 
 
Ruch płaski ciała sztywnego 

Ruch postępowy bryły sztywnej odbywa się tak, jakby w środku bryły skupiona była cała 
masa. JeŜeli suma momentów względem środka masy jest róŜna od zera, wówczas bryła 
obraca się wokół jej środka. Na rysunku 57 obrót masy odbywa się wokół osi z  (prostopadłej 
do osi rysunku). Na masę działa siła F tworząca z promieniem wodzącym kąt α. 

 
Rys. 57. Ruch obrotowy punktu materialnego  [2, s. 55] 

 
W myśl drugiej zasady dynamiki: 

ma = Ft 
ma  = Fn – N 

N – reakcja toru na punkt materialny 
Ft = F sinα 
Fn = F cosα 

poniewaŜ a =  ε r 
   m ε r = F sinα              

m ε r² = F r sinα 
gdzie:  
F r sinα = M - moment siły F względem bieguna O, 
 m r² = I - moment bezwładności masy m względem bieguna O, czyli 

I ε = M 
 

Fx  + Rx = m ax, 

                                    
Fy  + Ry = m ay 

                                                    
Fz  + Rz = m az   
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 50

Ruch obrotowy  bryły (ciała sztywnego)  
W przypadku bryły o masie m poddanej działaniu momentowi obrotowemu M względem 

osi   z zachodzi zaleŜność: 
 

M = Iz ε 
gdzie:  
Iz – moment bezwładności względem osi z, 
ε – przyspieszenie kątowe. 
 
Twierdzenie Steinera 

Znając masowy moment bezwładności Js względem osi s  moŜemy wyznaczyć moment 
bezwładności względem dowolnej, równoległej do s osi korzystając z twierdzenia Steinera. 
Masowy moment bezwładności ciała względem osi l jest równy momentowi Js względem osi 
s równoległej do niej i przechodzącej przez środek masy C tego ciała, zwiększony o iloczyn 
masy m ciała i kwadrat odległości d między osiami 
 

Jl = Js + m d² 

 

Rys. 58. Twierdzenie Steinera [opracowanie własne] 
 
Momenty bezwładności podstawowych brył moŜna znaleźć w pozycjach literatury 2 i 4. 

WaŜnym zagadnieniem w dynamice ruchu obrotowego ciała sztywnego jest wyznaczenie 
reakcji w łoŜyskach wirujących elementów maszyn.  
Przykład 1 

Na wale znajduje się wirnik o masie m, którego środek masy nie pokrywa się z osią  
obrotu wału. Odległość od środka masy wirnika  od osi obrotu wynosi e. Oblicz reakcje 
w łoŜyskach wału, jeśli obraca się z prędkością kątową ω. 

 

Rys. 59. Układ niewywaŜony statycznie [2  s. 102] 
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Na wirnik działają siły: 
− siła cięŜkości                   G = mg, 
− siła bezwładności            B = mω² e. 
Kierunek i zwrot siły B zaleŜą od kątowego połoŜenia wirnika φ  względem osi obrotu. 
W dolnym połoŜeniu odległości e siły B + G dodają się – reakcje  RA i RB są maksymalne, 
w górnym minimalne. 
 

Obliczamy reakcje,  gdy wał nie obraca się: 
 

RA l - G 0,5 l  = 0 
RA – G + RB = 0 

RA  = 0,5 G 
RB = -RA + G = 0,5 G 

 
Podczas obrotu, w dolnym połoŜeniu reakcje są maksymalne 

 
RA l - (G + B) 0,5 l  = 0 

RA – G - B + RB = 0 
RA = 0,5 (G + B) 

RB = -RA + G + B= 0,5 (G + B) 
 
WyrównowaŜanie stosuje się, aby zlikwidować niekorzystne skutki występowania reakcji. 

W wirujących ciałach środek masy powinien leŜeć na osi obrotu. JeŜeli nie jest to spełnione, 
określa się, Ŝe ciało jest statycznie niewyrównowaŜone.  

WyrównowywaŜanie statyczne przeprowadza się przez dołoŜenie masy korekcyjnej po 
stronie przeciwnej do odchylenia środka cięŜkości od osi lub przez odjęcie materiału przez 
np. nawiercanie po tej stronie, w którą przesunięty jest środek cięŜkości.  

Dynamiczne niewyrównowaŜenie występuje, gdy środek masy wałka leŜy na osi obrotu, 
ale oś ta nie pokrywa się z główną, środkową osią bezwładności. WyrównowywaŜenie 
dynamiczne polega na dodanie dwóch mas korekcyjnych leŜących po przeciwnych stronach 
osi obrotu.  Masy dobrane są tak, aby siły bezwładności działające na masy podczas obrotu 
tworzyły parę sił o momencie równowaŜącym moment reakcji dynamicznych.                        
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak brzmią prawa dynamiki Newtona? 
2. Czego dotyczy zasada   d′Alemberta ? 
3. W jaki sposób oblicza się pracę w ruchu postępowym? 
4. W jaki sposób oblicza  się pracę w ruchu obrotowym? 
5. Jak brzmi zasada zachowania energii? 
6. Jaka zaleŜność określa moc? 
7. Jakie zjawiska występują przy uderzeniu? 
8. Na czym polega wyrównowaŜanie statyczne i dynamiczne? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz  siłę bezwładności działającą na kierowcę o masie m = 85 kg podczas hamowania 
samochodu. Samochód jadący z prędkością 90 km/h po rozpoczęciu hamowania przejechał do 
zatrzymania się odcinek 50 m. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych zaleŜności określające ruch jednostajnie 
zmienny, opóźniony, oraz prawa dynamiki Newtona, 

2) obliczyć  opóźnienie samochodu, 
3) obliczyć siłę bezwładności działającą na człowieka, 
4) zanotować obliczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dynamiki. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz reakcję toru w ruchu punktu materialnego o masie m = 1 kg poruszającego się po 
gładkim okręgu o promieniu r = 0,5 m ze stała prędkości a V = 2m/s. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące  równań ruchu we 
współrzędnych naturalnych, 

2) obliczyć reakcje toru, 
3) zanotować wynik. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dynamiki. 
 
Ćwiczenie 3 

Wyznacz nacisk na podłogę windy znajdującego się tam człowieka o masie m. Winda 
porusza się z przyspieszeniem a. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące  zasad dynamiki Newtona, 
2) zaznaczyć rekcję działającą na masę m, 
3) uwolnić ciało z więzów, 
4) zapisać równanie ruchu dla ciała m, 
5) obliczyć reakcje podłoŜa. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dynamiki. 
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Ćwiczenie 4 
Oblicz pracę, jaka wykona dźwig podnosząc cięŜar 1000kg na wysokość 10 metrów 

oraz określ rodzaj i wartość uzyskanej przez cięŜar energii. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące, pracy i energii, 
2) obliczyć wykonaną pracę, 
3) określić energię, 
4) zanotować wyniki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dynamiki. 
 
Ćwiczenie 5 

Oblicz sprawność dźwigu podnoszącego ciało o masie 1 000 kg na wysokość  5 metrów 
w ciągu 3 minut. Moc silnika dźwigu wynosi 4 kW. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć moc uŜyteczną dźwigu, 
2) obliczyć sprawność przyjmując, Ŝe moc włoŜona jest równa mocy silnika dźwigu. 
  

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dynamiki. 
  
Ćwiczenie 6 

Oblicz prędkości dwóch kul  po zderzeniu spręŜystym, jeśli kula o masie m1  uderzyła 
w kulę o masie m2 . Przed zderzeniem kula o masie m1  poruszała się z prędkością liniową  
V1 = 4 m/s, kula o masie m2  z prędkością V2 = m/s, Zwroty prędkości kul przed zderzeniem 
były przeciwne. 

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące, uderzenia, 
2) obliczyć prędkości kul po uderzeniu, 
3) zanotować wyniki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika, dotycząca dynamiki. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) rozróŜnić dynamiczne równania ruchu punktu materialnego zapisane 
w postaci wektorowej?  

 
� 

 
� 

2) rozróŜnić dynamiczne równania ruchu punktu materialnego zapisane 
w postaci skalarnej? 

 
� 

 
� 

3) rozróŜnić dynamiczne równania ruchu punktu materialnego we 
współrzędnych naturalnych? 

 
� 

 
� 

4) zapisać równanie dynamiczne ruchu ciała sztywnego w ruchu 
postępowym? 

 
� 

 
� 

5) zapisać równanie dynamiczne ruchu ciała sztywnego w  obrotowym?    � � 
6) rozróŜnić wywaŜanie statyczne i dynamiczne? � � 
7) obliczyć reakcje dynamiczne? � � 
8) obliczyć straty energii przy uderzeniu? � � 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 55

5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Zadania wymagają stosunkowo prostych obliczeń, które powinieneś wykonać przed 
wskazaniem poprawnego wyniku.  

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
9. Na rozwiązanie testu masz 30 minut. 
 

Powodzenia! 
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ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Ciało spręŜyste po zaniku działających na niego sił 

a) pozostaje odkształcone. 
b) pozostaje częściowo odkształcone. 
c) powraca do stanu początkowego. 
d) powraca nie w pełni do stanu początkowego. 

 
2.  Modelami ciał rzeczywistych są 

a) punkt materialny i ciało spręŜysto – plastyczne. 
b) ciało plastyczne i punkt materialny. 
c) ciało spręŜyste i punkt materialny. 
d) punkt materialny i ciało sztywne. 

 
3.  Siła F, której rzuty na osie x i  y wynoszą Fx = 10 N i    Fy = 10 N ma wartość 

a) 10 N. 
b) 10 √ 2 N. 
c) 20 N. 
d) 20 √ 2 N. 

 
4.  Moment pary sił pokazanej na rysunku wynosi 

 
 
 

a) 15 Nm. 
b) 20 Nm. 
c) 30 Nm 
d) 60 Nm 
 

5.  W miejsca oznaczone cyframi 1 i 2 naleŜy wpisać jako cechy wektora 
 

 
 

a) 1 – koniec wektora, 2 – punkt przyłoŜenia. 
b) 1 – początek wektora, 2 – wartość. 
c) 1 – punkt przyłoŜenia, 2 – zwrot. 
d) 1 – koniec wektora, 2- zwrot 
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6.  Przedstawiony na rysunku układ jest układem sił 

  
a) zbieŜnych. 
b) dowolnym. 
c) równoległych. 
d) parami sił. 
 

7.  Prędkość kątowa ciała wykonującego n = 600 obr./min wynosi 
a) 123,2 rad/s. 
b) 103 rad/s. 
c) 81 rad/s. 
d) 62,8 rad/s. 

 
   

8.  Praca wykonana przez siłę F = 100 N, działająca pod katem α = 60˚ do kierunku ruchu na 
drodze s = 4 m wynosi    
 

 
 

a) 50 J. 
b) 100 J. 
c) 150 J. 
d) 200 J 
 

9.  Przedstawiony symbol obrazuje podporę 

 
a) ruchomą. 
b) stałą. 
c) wiotką. 
d) idealną. 
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10.  Reakcja w podporze A ma wartość 

 
 
dane F =  20N, a = 0,8 m, b = 1 m 
a)   5 N. 
b) - 8 N. 
c) -10 N. 
d)   12 N. 
 

11.  Energia ciała o masie m = 50 kg znajdującego się na wysokości h = 10 m wynosi 
a)  219 J. 
b) 3102 J. 
c) 4200 J. 
d) 4905 J. 

 
12. Sprawność urządzenia moŜe przyjmować wartości z przedziału 

a) 2 – 3. 
b) 4 – 10. 
c) 0 – 2. 
d) 0 – 1. 

a t2 

13. ZaleŜność   S = Vo t + --- określa 
2 

a) drogę w ruchu jednostajnym. 
b) drogę w ruchu krzywoliniowym. 
c) drogę w ruchu jednostajnie zmiennym. 
d) drogę w ruchu obrotowym. 

 
14. Prędkość V BBB    równa się    
C- chwilowy środek obrotu 
 

 
 

a) VB = 0,2 VA. 
b) VB = 0,4 VA. 
c) VB = 2/3 VA. 
d) VB = 2,5 VA. 
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15.  Prędkość obwodowa V w ruchu jednostajnym punktu materialnego po okręgu określona 
jest zaleŜnością, 
gdzie : 
ω – prędkość kątowa, 
t – czas, 
r – promień, okręgu 
d – średnica okręgu. 

 
a) ω t. 
b) ω d. 
c) ω s. 
d) ω r. 

 
16. Warunkiem, aby ciało o masie m mogło się poruszać jest spełnienie warunku, gdzie 

µ –współczynnik tarcia 
 
 

 
a) F ≠mg µ. 
b) F <mg µ. 
c) F >mg µ. 
d) F <mg.       
 

17. Wektor s powstały  w wyniku działania na wektorach składowych realizuje funkcję 
 

 
  
   

18. Ruch bryły sztywnej, podczas którego wszystkie punkty ciała poruszają się 
w płaszczyznach równoległych do pewnej stałej płaszczyzny nazywamy 

a) płaskim. 
b) harmonicznym. 
c) obrotowym. 
d) postępowym 
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19. Ruchem względnym określimy ruch punktu  P 
a) względem ruchomego układu. 
b) względem nieruchomego układu. 
c) złoŜenie ruchu unoszenia i względnego.   
d) złoŜenie ruchu bezwzględnego i unoszenia. 

   
20. JeŜeli środek cięŜkości wirującego ciała nie pokrywa się z osią obrotu tego ciała naleŜy 

zastosować 
a) dociąŜenie. 
b) wyrównowaŜenie. 
c) przeciaŜenie. 
d) odciąŜenie. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 

 
Wyznaczanie obciąŜeń w układach statycznych, kinematycznych 
i dynamicznych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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