
RUCH BRYŁY SZTYWNEJ

ruch bryły = ruch postępowy + ruch obrotowy

np. tocząca się kula

W ruchu postępowym (translacyjny) bryłę możemy traktować jak
punkt materialny (środek masy). Do opisu ruchu postępowego
możemy stosować wszystkie zasady kinematyki i dynamiki słuszne
dla punktu materialnego. Opis czystego ruchu obrotowego wokół
ustalonej osi obrotu wygodnie formułować w oparciu o wielkości
kątowe.



Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej

Ruch postępowy (translacyjny) Ruch obrotowy

• droga, s 

• prędkość liniowa, v = Δs/Δt

• przyspieszenie, a = Δv/Δt

• masa, m

• pęd, p = mv

• siła, F = ma = Δp/Δt

• energia kinetyczna, Ek = ½ mv2

• kąt, θ

• prędkość kątowa, ω = Δθ/Δt

• przyspieszenie kątowe, ε = Δω/Δt

• moment bezwładności, I

• moment pędu, L = Iω

• moment siły, τ = Iε = ΔL/Δt

• energia kinetyczna, Ek = ½ Iω2



1. Do koła zamachowego o momencie bezwładności I = 300 kg�m2 i obracającego się z
częstotliwością f = 10Hz przyłożono klocek hamulcowy dociskany siłą F = 10kN. Ile
wynosi współczynnik tarcia kinetycznego klocka o koło zamachowe, jeżeli zatrzymało
się ono po wykonaniu n = 6 obrotów. Promień koła wynosi R = 2 m.

Zadania



Zadania

2. Obliczyć przyspieszenie liniowe ciała o masie m1 przedstawionego na rysunku
poniżej uwzględniając siłę tarcia działającą na masę m2 (współczynnik tarcia
kinetycznego μ) oraz moment bezwładności I0 bloczka, który ma promień R.

m1

m2 I0R
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Zadania

3* Walec o masie M i promieniu R może toczyć się po poziomym stole bez poślizgu.
Na walec nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa nić, którą przerzucono przez
nieważki bloczek. Na końcu nici zawieszono ciężarek o masie m. Wyznacz
przyspieszenie ciężarka.

RUCH POSTĘPOWO - OBROTOWY



4. Mały blok znajdujący się na idealnie gładkiej poziomej powierzchni ma masę m =
0.025kg. Do bloku doczepiona jest nierozciągliwa linka, której masę możemy
zaniedbać. Linka przechodzi przez niewielki otwór w powierzchni. Początkowo blok
obraca się w odległości R1 = 0.3 m od dziury z prędkością kątową ω1 = 1.75 rad/s.
Linka zostaje pociągnięta od dołu, w wyniku czego promień okręgu zostaje
zmniejszony do wartości R2 = 0.15 m. Blok można traktować jako punkt materialny.
(a) Czy zachowany jest pęd i moment pędu bloku? Uzasadnij odpowiedź.
(b) Jaka jest nowa prędkość kątowa bloku?
(c) Wyznacz zmianę energii kinetycznej bloku.
(d) Ile pracy zostało wykonanej podczas pociągnięcia za sznurek?



Zadania

5. Na krześle mogącym obracać się̨ swobodnie wokół osi pionowej siedzi student i trzyma w
wyprostowanych rękach odważniki po m = 5 kg każdy. Odległość ́ każdego odważnika od osi obrotu
wynosi l1 = 80 cm. Krzesło wiruje wykonując n1 = 1 obr/sek. Jak zmieni się̨ szybkość ́ wirowania
studenta, jeśli zegnie on ręce tak, że odważniki będą ̨ w odległości l2 = 20 cm od osi obrotu? Moment
bezwładności studenta i krzesła (całkowity) względem osi obrotu wynosi I0 = 3 kgm2.

6. Dwie poziome tarcze wirują ̨ wokół pionowej osi przechodzącej przez ich środek. Momenty
bezwładności tarcz wynoszą ̨ I1 oraz I2, a ich prędkości kątowe ω1 i ω2. Po upadku tarczy górnej na
dolną obie tarcze ( w wyniku działania sił tarcia) obracają się̨ razem jak jedno ciało. Wyznaczyć:

a) prędkość ́ kątową tarcz po złączeniu;
b) pracę wykonaną przez siły tarcia.

przed po
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7. Listwa drewniana o długości l i masie M może się̨ obracać dookoła osi prostopadłej do
listwy, przechodzącej przez jeden z jej końców. W drugi koniec listwy trafia pocisk o masie
m, lecący z poziomo z prędkością v0. Znaleźć prędkość kątową, z jaka listwa zacznie się
obracać, gdy utkwi w niej pocisk. Moment bezwładności cienkiej listwy względem osi
przechodzącej przez jej koniec wynosi I =Ml2 / 3.


