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Hip – łączka => do Spisu treści

Nazwa pochodzi od greckiego słowa kineos, co w tłumaczeniu na język polski znaczy
ruch. W tym duchu utrzymany jest cały ten dział mechaniki. Jest to matematyczno – werbalny
opis ruchu, jednak bez uwzględniania jego przyczyn. Podstawą opisy matematycznego jest
zawsze pomiar, jego wyniki i wnioski z nich wynikające. Zawsze jest to tylko dopasowanie
ogólnych formuł matematycznych do wyników empirycznych (doświadczalnych) i ich
weryfikacja w kolejnych doświadczeniach. W fizyce obowiązuje najbardziej ostre kryterium
doświadczalne tworzenia i weryfikacji teorii, które nie dotyczy żadnej innej nauki
przyrodniczej. Można je krótko ująć zdaniem: Nigdy nie można zrobić tylu doświadczeń aby
całkowicie potwierdzić daną teorię, ale wystarczy jedno niezgodne z nią aby ją całkowicie
obalić lub stworzyć nową zawierającą w sobie poprzednią. Tak było np. ze Szczególną Teorią
Względności Alberta Einsteina, która stosuje niemal zupełnie inny formalizm matematyczny
niż mechanika klasyczna Galileusza – Newtona, ale ta pierwsza zaczyna mieć znaczenie
dopiero od prędkości obiektów rzędu v = 0,7 c ( gdzie c = 300000 [km/s] to prędkość światła
w próżni), jednak naprawdę istotne znaczenie to dopiero od 0,9 c.

Pomiar to pewien proces myślowo – czynnościowy polegający na porównaniu danej
wielkości (mierzalnej) z jej obiektywnym wzorcem. W tym znaczeniu np. kategorie takie
jak miłość czy przyjaźń choć są mierzalne to brak jest ich obiektywnych wzorców. Wzorce
wielkości fizycznych bywają zmienne na przestrzeni wieków, ale zawsze są one oparte na
zjawiskach naturalnych. W celu ujednolicenia różnych wzorców stosowanych w różnych
państwach w 1966 roku decyzją Międzynarodowej Unii Miar i Wag, której siedziba znajduje
się w peryferyjnej dzielnicy Paryża Sevres wprowadzono międzynarodowy układ jednostek
zwany układem SI (System International). Układ ten zawiera 5 podstawowych jednostek i 2
uzupełniające, które najprościej przedstawić w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

1

nazwa
długość

symbol
s, l, h

nazwa
metr

symbol
[m]

2

czas

t, T, τ

sekunda

[s]

3

masa

m, M

kilogram

[kg]

4

5
6

natężenie
prądu
elektrycznego
światłość
kąt płaski

I, i

amper

[A]

I, J

kandela

[Cd]

α, β

radian

krotność długości
fali emitowanej z atomu
kryptonu
krotność czasu
emisji fali z atomu
cezu
masa międzynarodowego
wzorca (walca platynowo
– irydowego)
oddziaływanie dwóch
przewodników
z prądem
wartość emisji światła
z powierzchni

[rd]
1rd =
rłuk/rpromień

długość:
s = 2,5 [m]
czas:
t = 5 [s]
masa Ziemi:
M = 6*1024 [kg]
natęż. prądu elektr.

I = 250 [mA]
światłość jednej świecy
=

⅓ [cd]
kąt pełny:
β = 2π [rd]=
3600 kątowych
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Ω

steradian

[srd]
1srd
wycina z
kuli 4πr2
koło πr2

=> do

element
przestrzeni
(stożek):
Ω = 4 [srd]

Spisu treści

Wielkości fizyczne to po prostu parametry samej natury praktycznie niezmienne
z czasem, natomiast wzorce tych wielkości są tworzone przez metrologów i w miarę postępu
techniki udoskonalane. Zawsze dąży się do tego aby było to zjawisko łatwo odtwarzalne
w każdych warunkach. W przypadku narzędzi pomiarowych to w większości z nich
wbudowane są wzorce tych wielkości, które przyrząd mierzy, są to wtórne wzorce, których
dokładność rzutuje bezpośrednio na dokładność narzędzia pomiarowego.
W praktyce pomiarów użytkowych (warsztatowych) ale i często laboratoryjnych za błąd
bezpośredni pomiaru przyjmuje się najmniejszą podziałkę użytego przyrządu zależną od
wzorca i konstrukcji samego przyrządu. Najczęściej oznacza się go Δx dla mierzonej
wielkości x np. mierząc „linijką szkolną” (nazwa metrologiczna to przymiar końcowo – kreskowy lub
kreskowo – kreskowy) szerokość okładki zeszytu szkolnego uzyskano:
s±Δs = 142±1[mm] co świadczy o tym, że błąd bezwzględny pomiaru długości wyniósł
1[mm] (tyle ile działka pomiarowa przy błędnym założeniu, że samo przyłożenie przyrządu i odczyt były
bezbłędne). Tak więc rzeczywisty wynik, którego nigdy nie znamy zawarty jest w przedziale
długości od 141 do 143 [mm].
W rzeczywistych warunkach na wartość pomiaru wpływają następujące kategorie błędów:
systematyczne: np. wzorzec nacięty w przyrządzie w temperaturze 20[0C] a pomiar
wykonujemy w temperaturze 10[0C], czyli jest on krótszy niż w chwili jego tworzenia
i znając rozszerzalność termiczną materiału możemy ten błąd skorygować.
przypadkowe: najczęściej to błędy metody pomiarowej, które można wykluczyć
wielokrotnym pomiarem.
grube: będące najczęściej błędem samego metrologa (np. błędny odczyt).
Błąd bezwzględny o identycznym wymiarze jak mierzona wielkość jest najistotniejszym
parametrem pomiarowym, jednak o jakości pomiaru lepiej informuje tzw błąd względny,
który jest wielkością bezwymiarową (lub wyrażoną w %) i równy z definicji:
df
 x 
 x     100%
 x 
Im jego wartość jest bliższa zeru tym pomiar jakościowo dokładniejszy. Dla poprzedniego
 s 
 1mm 
przykładu mamy:  s     100%  
  100%  0,7042% czyli jest to pomiar dość
 s 
 142mm 
dokładny. W wielu pomiarach mikroświata atomu lub makroświata kosmosu błąd
bezwzględny jest bliski mierzonej wartości a względny bliski jedności i wówczas taki pomiar
właściwie należałoby nazwać oszacowaniem np. oszacowanie wieku Kosmosu, który istnieje
dopiero 1018 sekund, oszacowanie z błędem względnym 30%. Na dodatek jego rozmiary to
nieco ponad 1028m z równie niepewnym oszacowaniem.
T  13,8 mld lat  13,8  109  3,6525  102  24  3,6  103 s  4,35  1017s
m
L  13,8 mld lat swiatla  13,8  109  3,6525  102  24  3,6  103 s   3  108    1,3  1028m
s
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Spisu treści

Bardzo ważnym jest nie przedstawiać wyniku dokładniej niż na to pozwala przyrząd
i metoda pomiarowa. Mamy po pomiarach i obliczeniach następujący przykładowy wynik
pomiaru prędkości: v = ( 24,561 ± 0,213 ) [m/s] . Można tu wyróżnić dwie sytuacje:
1. Gdy wynik wraz z błędem jest wykorzystywany do dalszego przetwarzanie i jako baza do
kolejnych pomiarów. Wówczas powinniśmy zaokrąglać:
błąd maksimum do dwóch cyfr znaczących ale zawsze w górę tzn. z nadmiarem.
wynik maksimum do pierwszej cyfry błędu ale już zgodnie z regułami zaokrąglania.
Nasz przykładowy wynik przedstawimy wtedy: v = ( 24,6 ± 0,22 ) [m/s]
2. Gdy wynik wraz z błędem jest wykorzystywany do gotowych analiz. Wówczas
powinniśmy zaokrąglać:
błąd do jednej cyfry znaczącej i także w górę.
wynik algebraicznie o cyfrę wcześniej niż błąd.
Nasz przykładowy wynik przedstawimy wtedy: v = ( 25 ± 0,3 ) [m/s].
Błędnym jest zapis: v = ( 25,0 ± 0,3 ) [m/s], gdyż wskazuje na dokładność rzędu 0,1[m/s].
=> do Spisu treści

Często zdarza się, że dany wynik można uzyskać tylko w wyniku kilku pomiarów
różnych lub tych samych wielkości fizycznych np. wartość prędkości można uzyskać tylko
poprzez pomiar drogi i czasu jej przebycia, a urządzenie pod nazwą prędkościomierz po
prostu nie istnieje (te samochodowe to oszukańcze konstrukcje biorące napęd ze skrzyni biegów i zdarza się,
że samochód „buksując” kołami stoi w miejscu a szybkościomierz pokazuje prędkość). Jeżeli wynik
końcowy jest sumą lub różnicą to ich błędy wyrażają zależności:
Suma wyników np. pomiar długości łamanej
a±Δa

b±Δb

Długość łamanej
gdzie a i b to pomiar
odcinków łamanej z dokładnościami Δa i Δb , które
w ogólności mogą być różne od siebie bo różne
użyte narzędzia pomiarowe do ich pomiarów.

Różnica wyników np. pomiar grubości
pierścienia
d1±Δd1

Grubość pierścienia

d2±Δd2

gdzie d1 i d2 to

zmierzone średnice odpowiednio z błędami
bezwzględnymi Δd1 i Δd2 , które także mogą być
różne od siebie.

W każdym przypadku sumy lub różnicy błąd bezwzględny
wyniku jest zawsze sumą błędów bezwzględnych pomiarów
składowych.

Błędy względne spełniają relacje.
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Inny przypadek jest wtedy, gdy wynik jest iloczynem lub ilorazem pomiarów składowych.
Iloczyn wyników np. pomiar pola powierzchni
a±Δa

Iloraz wyników np. pomiar prędkości

b±Δb

s±Δs

Pole powierzchni
gdzie a i b to pomiar
boków prostokąta z dokładnościami Δa i Δb.

t±Δt

Prędkość pojazdu

gdzie s i t to zmierzone:

droga i czas jej przebycia odpowiednio z błędami
bezwzględnymi Δs i Δt .

W każdym przypadku iloczynu lub ilorazu błąd względny wyniku jest zawsze
sumą błędów względnych pomiarów składowych.

Błędy bezwzględne spełniają relacje.

=> do

Spisu treści

Często koniecznym jest przeprowadzenie wielu pomiarów tej samej wielkości fizycznej.
Zachodzi to wtedy gdy pomiar pojedynczy jest obarczony bardzo dużym błędem
bezwzględnym niemożliwym do wyeliminowania a zależy nam na większej dokładności, gdy
chcemy wyeliminować błędy przypadkowe lub po prostu zwiększyć dokładność pomiaru
ponad dokładność użytego przyrządu pomiarowego. To ostatnie to niewątpliwie baaardzo
duża zaleta pomiarów statystycznych; jest jednak i duża wada tych pomiarów polegająca na
dużej czasochłonności a przede wszystkim zwiększonych kosztach pomiaru, które zawsze są
wliczane w cenę wyrobu finalnego. W praktyce nigdy nie powinno być pojedynczego
pomiaru a przynajmniej drugi pomiar sprawdzający. Pomiary statystyczne mają sens, gdy ich
ilość n jest nie mniejsza niż 10 ale przy n>100 to już zwykła strata czasu nie zwiększająca
znacząco dokładności, czyli 10<n<100. Wówczas wynik xśr końcowy jest średnią
arytmetyczną pomiarów składowych: x1, x2, x3, … xn czyli:
x1  x2      xn

xśr
n
natomiast jego błąd zwany odchyleniem standardowym Sx czyli średni błąd kwadratowy
średniej arytmetycznej bo tak ładnie się on nazywa wyraża zależność:
2
2
2
1
S x  n  n  1   x1 x śr  x 2  x śr      xn  x śr 
Są to wersje równań, które po wstawieniu do arkusz kalkulacyjnego z konkretnymi
wartościami pozwalają na wyliczenie tych parametrów (na szczęście arkusz posiada te funkcje jako
standardowe w kategorii funkcje statystyczne, które wybiera się z menu rozwijalnego).
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W praktyce niektóre z n pomiarów składowych rażąco odbiegające od najczęściej
powtarzających się po prostu się odrzuca jako obarczone błędem przypadkowym aby nie
zwiększać odchylenia standardowego ponad konieczne a co za tym idzie nie zmniejszać
jakości pomiaru. Dla finalnego błędu bezwzględnego konieczna jest korekcja tzw. kwantylem
(współczynnikiem) k rozkładu pomiarów statystycznych Studenta – Fischera zależnym od
ilości pomiarów i poziomu ufności do wyniku, który chcemy uzyskać (wyrażonym w %).
Wówczas błąd bezwzględny pomiaru ma wartość:
 x  k  Sx
Tabela kwantyli przedstawiona jest w Dodatkach (pozycja 1) lub wygoooglować w internecie.
=> do Spisu treści

Czasem zdarza się, że daną wielkość mierzymy w różnym miejscu i czasie przy pomocy
przyrządów o różnej dokładności i żaden z tych pomiarów różnodokładnych nie może być
pominięty. Zachodzi wtedy konieczność zastosowania tzw średniej ważonej xw. Aby
wyznaczyć średnią ważoną metrolog jako osoba myśląca musi sam ustalić wagi statystyczne
wi poszczególnych pomiarów (1<i<n, zaś n to ilość różnodokładnych pomiarów). Muszą one
uwzględniać „stopień zaufania” metrologa do danego pomiaru co praktycznie oznacza, że im
większa waga tym większy stopień ważności pomiarów. Średnią ważoną wyznacza się
wówczas z zależności:

 x  w  x  w   x  w       x  w 

x 
w  w    w
w
v

i

i 1

w

i

1

1

2

2

n

n

n

1

i 1

2

n

i

Błąd bezwzględny średniej ważonej liczyć można podobnie jak błąd średniej arytmetycznej
zamieniając we wzorze średnią arytmetyczną z ważoną.
Reguły zaokrąglania wyników i błędów są identyczne jak wymienione poprzednio.
=> do Spisu treści

Każde zdarzenie zachodzące w czasoprzestrzeni związane jest z ruchem, dlatego jest to
najpowszechniejsze zjawisko w przyrodzie. Do opisu wszystkich zjawisk wykorzystuje się
dwojakiego rodzaju wielkości fizycznych:
skalarów: dla ich pełnego określenia potrzeba znać tylko wartość w odpowiedniej
jednostce lub bezwymiarowo np. temperatura T = 200C = 293,15K, ciśnienie p = 1000hPa
= 100kPa = 105Pa = 0,1MPa, współczynnik tarcia μ = 0,05.
wektorów: dla ich pełnego określenia potrzeba znać równocześnie 3 parametry:
wartość wraz z jednostką
kierunek czyli prostą działania np. pionowy (jedna możliwość), poziomy (wiele
możliwości)
zwrot (strona) czyli jedną z dwóch możliwych orientacji na danym kierunku
Na danym kierunku mogą być dokładnie 2 przeciwne zwroty danej wielkości wektorowej,
ale nie występują one nigdy równocześnie !!! !! !
Przykładem wektorów mogą być: ciężar człowieka o masie 70 kg (siła ciężkości) F = 700
N ( kierunek = pionowy, zwrot = w dół (do środka Ziemi ) ); przyspieszenie startującej
rakiety a = 20 m/s2 kierunek pod kątem 600 do poziomu (ustawienie wyrzutni), zwrot skosem
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w górę; prędkość wody w fontannie v = 10 m/s, malejąc do zera u szczytu fontanny ma
kierunek pionowy, zwrot do góry.
W przypadku ruchu, jeżeli to zjawisko obserwujemy to musimy posiadać tzw. układ
odniesienia oparty na obiektach naturalnych, które w danej chwili obserwujemy jako
nieruchome np. drzewa, stałe budowle itp. Mając układ odniesienia dla stwierdzenia zjawiska
ruchu koniecznym jest zaobserwowanie w nim:
 zmiany położenia naszego obiektu
 zachodzące wraz z upływem czasu
Te dwa fakty w układzie odniesienia opisujemy matematycznie przy pomocy czterech
współrzędnych czasoprzestrzennych (3 współrzędne przestrzenne: x, y, z lub r, φ, θ oraz
1 współrzędna czasowa t).
=> do Spisu treści

Najbardziej rozpowszechnionym, ale przez matematyków jest układ trzech wzajemnie
prostopadłych osi oznaczanych jako XYZ zwany układem kartezjańskim (od jego twórcy
filozofa i matematyka francuskiego Rene Descartesa zw. Kartezjuszem). W naturze, której
część opisuje fizyka duża ilość zjawisk przebiega w przestrzeni wokół pewnego CENTRUM,
gdzie nie ma wyróżnionych w przestrzeni kierunków XYZ a najbardziej istotna jest odległość
od tego CENTRUM. Tym CENTRUM może być Słońce w układzie planetarnym lub jądro
atomu w konfiguracji elektronowej pierwiastków i cząsteczek. Wówczas bardziej
odpowiednim układem jest cylindryczny układ R, Φ, Θ. Porównanie tych układów
przedstawiono poniżej. Zakres zmienności współrzędnych kartezjańskich to przedział:
-∞ < x, y, z < ∞ .
Natomiast zmienność współrzędnych cylindrycznych jest następująca:
0 =< r < ∞
0 =< φ < 2π [rd]=3600
0 =< θ < π [rd]=1800 .
Układy współrzędnych kartezjański (x, y, z) i cylindryczny (r, φ, θ) (walcowy) - porównanie współrzędnych
punkt w czasoprzestrzeni
elektron orbitalny
lub planeta

Z
z

P0 (x, y, z, t)
P0 (r, φ, θ, t)

CENTRUM
np. jądro trytu
lub Słońce

,r

θ

x  r  sin    cos  
y  r  sin    sin  
z  r  cos  
r



2

x y z
2

y

+
x

r’
φ
P’(x, y, 0, t)

X

Y

2
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x  r  cos  y  r  sin   z  r  cos 
'

'

r  r  cos  r  r '  z r '  x  y
'

2

2

2

2

y

Z

2

2

Y

P0(x, y, z, t)
P0 (r, φ, θ, t)
z

φ

r’

,r

θ

P’(x, y, 0, t)

r

x
P’(x, y, 0, t)

’

płaszczyzna (

X ,Y)

X

Rzuty na wybrane kierunki dla wyprowadzenia powyższych zależności.
=> do Spisu treści

Z kolei do opisu ruchu w zadanym już układzie współrzędnych używa się następujących
wielkości wektorowych:






wektor położenia r1 r 2    r n - określony następująco:
kierunek czyli prostą wyznaczają jak każdą prostą 2 punkty: pierwszy to początek
układu (stały w czasie) a drugi to dane położenie (zmienny w czasie)
zwrot zawsze od początku układu do danego położenia
wartość równą długości odcinka początek układu – dane położenie
np. wektor położenia elektronu w stanie podstawowym atomu wodoru ma średnią wartość
r1  0,5  1011m , natomiast kolejne n – te średnie położenia względem jądra wodoru
(protonu) spełniają zależność: rn  n2  r1 , gdzie n = 1, 2, 3, … , ∞ czyli n jest liczbą naturalną
(wg. modelu Bohra budowy atomu). W naturalnych proporcjach rozmiar jądra wodoru wynosi rj =
10-15 [m] czyli jest 10000 razy mniejszy. Gdyby powiększyć jądro atomu do rozmiarów
10 [cm] to elektron na 1 orbicie powinien mieć promień orbitalny 1 [km] i rozmiar własny
około 1 [mm]; dalsze orbity stanów wzbudzonych w tym powiększeniu miały by kolejno 4, 9,
16, 25, 36, 49, 64 [km]. Na pytanie co pomiędzy nimi, właściwa odpowiedź brzmi NIC
a dokładnie to próżnia wypełniona polem elektrycznym wiążącym atom, czyli twierdzenie
wzięte z teorii ewolucji i rozciągnięte na całą naturę, że natura nie znosi próżni jest
całkowicie błędne z punktu widzenia nie tylko mikroświata atomu ale i makroświata
kosmosu, którego średnia gęstość jest bliska próżni czyli 10-28 [kg/m3].
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wektor przemieszczenia,



r ,  r
1



    r n (przesunięcia lub zmiany położenia)
2

-

określony następująco:
kierunek wyznaczają 2 punkty: pierwszy to położenie początkowe a drugi to położenie
końcowe
zwrot zawsze od położenia początkowego do położenia końcowego
wartość równą długości odcinka położenie początkowe – położenie końcowe
Ile maksymalnie a ile minimalnie wynosi wartość wektora
przemieszczenia elektronu przy przejściu z drugiego na czwarty stan elektronowy, dla atomu
wodoru z poprzedniego przykładu.
Ilustrację tych wielkości przedstawiono poniżej:
Z

A-start(0,0,z
z
0,t0)

r0 – wektor położenia początkowego
rk – wektor położenia końcowego
Δr – wektor przemieszczenia
s – droga czyli długość toru wyznaczonego
na
podstawie śladu, który zawsze pozostaje
po
ruchu lecz nie zawsze jest widoczny
„gołym
okiem”
Definicja prędkości chwilowej:

A-start(x,y,z,t)
0 0 0 0

B-stop(0,0,z
z
k,tk)

r
B-stop(x,y,z,t
k k k k)

0

Ay-start(0,y0,0,t0)By-stop(0,yk,0,tk)

Y

r
vch t0 t


Bx-stop(xk,0,0,tk)
Bxy-stop(xk,yk,0,tk)

Ax-start(x,0,0,t
0
0)



Axy-start(x0,y0,0,t0)

X

df

! !!

Najważniejszym parametrem ruchu jest prędkość zwana chwilową, której definicję
przedstawiono powyżej. Ma ona kierunek i zwrot identyczny z wektorem przesunięcia, zaś
wartość zależną wprost proporcjonalnie do długości tego wektora i odwrotnie do czasu jego
zakreślenia przez poruszający się obiekt. Przedział czasu zaznaczony jako Δt→0 czyli
zdążający do zera należy interpretować nie czysto matematycznie ale dostosować do danego
ruchu. Inny będzie dla ruchu ślimaka na wieczornym popasie po upalnym dniu a inny do
twardego dysku w komputerze wykonującego 7200 obrotów/minutę. Jednostką prędkości
w układzie SI jest [m/s] ale w komunikacji lądowej i powietrznej najczęściej stosuje się
[km/h], zaś w morskiej dość często [węzeł = mila morska/h].
=> do Spisu treści

Główną i najważniejszą cechą pozwalającą na identyfikację tego typu ruchu jest stałość




wektora prędkości co można zapisać: v  const , czyli że nie tylko wartość prędkości zwana
czasem szybkością jest stała w czasie v  
ale także niezmienny w przestrzeni
v  const
kierunek i zwrot na tym kierunku. Z powyższych rozważań wynika wniosek, że ruch
prostoliniowy może trwać w ograniczonym w czasie i przestrzeni zakresie np. na prostym
odcinku autostrady lub na odcinkach pomiędzy zakrętami. W ruchu prostoliniowym
jednostajnym do wyznaczania wartości prędkości po prostu mierzy się drogę s bo jest ona
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w każdej chwili równa wartości wektora przemieszczenia i czas t jej przebycia co możemy
zapisać:
s sk  s0
s

v  lub v 
t t k  t 0
t
Pierwszą z zależności wykorzystujemy gdy drogę początkową s0 i czas początkowy t0
przyjmiemy zero, wówczas droga końcowa sk i czas końcowy tk to po prostu bieżąca droga s
i upływający czas t. Drugą z zależności wybieramy gdy przedział drogi Δs i czasu Δt nie są
liczone od zera.
Przy porównywaniu prędkości jednostajnych obiektów poruszających się w zgodnych
kierunkach wykorzystujemy fakt, że czas płynie jednakowo (stały mianownik w ułamku
prędkości) i sprawdzamy czy w stałych odstępach czasu obiekty pokonują identyczne lub
różne drogi (porównujemy liczniki w ułamku prędkości). Oczywiście prędkość tego obiektu
jest większa, który w tym samym czasie pokona większą drogę. Przy ruchach w różnych
kierunkach zachodzi najczęściej konieczność porównania pełnych ułamków czyli po prostu
prędkości.
=> do Spisu treści

Filmy.avi z przebiegu doświadczeń związanych z podtematem zagadnień można wywołać
poniższymi hiperłączami dla trzech rodzajów ruchów dla których mamy:
zgodne kierunki i zwroty (prędkości równoległe)
- uruchom film 1
zgodne kierunki i przeciwne zwroty (prędkości antyrównoległe) - uruchom film 2
prostopadłe kierunki
- uruchom film 3
Jeżeli mamy dwa obiekty poruszające się wówczas mówimy o prędkości względnej
jednego względem drugiego vwzgl = v12 (czytaj v jeden dwa a nie v dwanaście); jeżeli natomiast
jeden obiekt bierze równocześnie udział w dwóch lub więcej rodzajów ruchów to mamy do
czynienia z prędkością wypadkową vwyp . Względność ruchu to jego integralna (tzn.
zintegrowana z ruchem lub jak kto woli nierozerwalnie z nim związana ) cecha zależna od wyboru układu
odniesienia. W warunkach ziemskich stosunkowo łatwo o wybór układu odniesienia ale
w przestrzeni kosmicznej widząc dwa zbliżające się do siebie statki kosmiczne nie wiemy czy
poruszają się obydwa z przeciwnymi zwrotami ( pojęcie przeciwne kierunki nie istnieje )
czy też jeden z nich jest nieruchomy a porusza się drugi. Powodem tego faktu jest niemożność
wyboru bliskiego ze statkami układu odniesienia a tylko związanego z odległymi gwiazdami,
gdzie zmiana położenia może być tak mała, że nie mierzalna; po prostu jeden statek dla
drugiego jest bliskim układem odniesienia
Poniżej przedstawiono 2 przykłady na względność ruchu i prędkość wypadkową.
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Dwa pojazdy poruszające się naprzeciw się naprzeciw
siebie z prędkościami v i 2v mają względem siebie
prędkość v12 = v21 = 3v = v + 2v

Samolot porusza się w stronę północy z prędkością 3v
a z zachodu wieje wiatr z prędkością v to jego
wypadkowy ruch będzie z odchyleniem wschodnim.

v

3v

vwyp
2v
v
Gdyby poruszały się w kierunkach wzajemnie
prostopadłych to ich względną prędkość zbliżania lub
oddalanie się należy wyznaczyć z twierdzenia
Pitagorasa:

v122 = v212 = v2 + (2v)2 = 5v2

i stąd

Wypadkowa
prędkość
z twierdzenia Pitagorasa:

Dla kierunków skośnych należałoby korzystać
z twierdzenia kosinusów, które przedstawiono poniżej.

i stąd

samolotu

wyniesie

vwyp2 = v2 + (3v)2 = 10v2

Względna prędkość (nie ma zwrotu a można jej przypisać sztucznie kierunek np. do
siebie lub od siebie) to dla co najmniej 2- ch obiektów w ruchu, natomiast wypadkowa
prędkość to jeden obiekt biorący udział w wielu ruchach równocześnie !!! !! !
Twierdzenie kosinusów dla dowolnego trójkąta.
Jest bardziej ogólnym twierdzeniem od twierdzenia Pitagorasa.
Dla dowolnego trójkąta o bokach a, b c i kątach
naprzeciw tych boków odpowiednio α, β, γ
spełnione są relacje zw. twierdzeniem kosinusów:

c
β

α

a

Jeżeli kąt γ=900 to pierwsza zależność przechodzi
w twierdzenie Pitagorasa i dodatkowo otrzymujemy
zależności trygonometryczne:

γ

b

Te zależności wykorzystywane są w fizyce wtedy
gdy 3 wielkości wektorowe wspólnie tworzą
trójkąt.

=> do Spisu treści
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Główną i najważniejszą cechą pozwalającą rozróżnić ruchy prostoliniowe jednostajne od
zmiennych jest zmiana wartości prędkości (jej wzrost lub spadek), natomiast to co pozwala
rozróżnić ruchy prostoliniowe od krzywoliniowych to zmiana wektora prędkości: jeżeli
zmienia się kierunek i oczywiście zwrot przy stałej wartości to mamy jednostajny obrót a gdy
zmieniają się wszystkie trzy parametry wektora to ruchy zmienne krzywoliniowe.
Ważną grupą wśród ruchów prostoliniowych zmiennych są ruchy jednostajnie zmienne:
przyspieszone, gdy prędkość rośnie proporcjonalnie to czasu np. cykl startowy
opóźnione (hamowanie), gdy prędkość maleje proporcjonalnie do czasu
Wielkością opisującą zmianę wektora prędkości jest wektor przyspieszenia oznaczany
symbolicznie literą a z symbolem wektora u góry. Definicja wektora przyspieszenia
przypomina formą matematyczną definicję prędkości, jednak jej interpretacje jest nieco inna:



v
ach t0 t


df



!!!

Przyspieszenie ma kierunek i zwrot identyczny ze zmianą prędkości, która z kolei nie zawsze
ma zwrot zgodny z samą prędkością: w ruchu przyspieszonym zgodna, w opóźnionym
przeciwna a w obrocie prostopadła do prędkości.
m
Jednostkę przyspieszenia zapisuje się skrótowo  2  i tu zaczyna się mały schodek dlatego,
s 
2
że „powierzchnia czasu” o wymiarze s po prostu nie istnieje (czas jest wielkością skalarną
 s 
v     m  to znaczy,
i liniową). Właściwym byłoby przedstawienie tej wielkości jako
 
t
a


t

 s
 
s
 

że w ciągu każdej sekundy prędkość rośnie lub maleje o 1[m/s], gdy przyspieszenie ma
wartość 1[m/s2]. Porównanie graficzne prędkości v, jej zmiany Δv i przyspieszenia a w cyklu
startowym i hamowaniu przedstawiono poniżej.
Hamowanie (przy + lub wy + hamowanie)

Cykl startowy

t0 = 0 [s]
v0 = 0 [m/s]

t0 = 10 [s]
v0 = 8 [m/s]

Δv

koniec
startu np
tk = 6 [s]
vk = 3 [m/s]

koniec
hamowania
tk =16 [s]
vk = 6 [m/s]

ruch
jednostaj
prostolin
ze prędk.
v =const

Δv
Zmiana prędkości zgodna wektorowo z prędkością
wynosi:

Δv = 3[m/s] – 0[m/s] = 3[m/s]
stąd przyspieszenie
z prędkością wynosi:

także

wektorowo

Zmiana prędkości
prędkością wynosi:

przeciwna

wektorowo

do

Δv = 8[m/s] – 6[m/s] = 2[m/s]
zgodne

a = (3-0)[m/s] / (6-0)[s] = 0,5[m/s/s=m/s2]

stąd przyspieszenie także wektorowo przeciwne
do prędkości wynosi:

a = (8-6)[m/s] / (16-10)[s] =
0,67[m/s/s=m/s2]
=> do Spisu treści
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a(t), v(t) i s(t) w ruchach prostoliniowych
jednostajnych i zmiennych.

a(t) [m/s2]
Przyspieszony

a=const

a>0

zwrot a zgodny z v

Opóźniony

a=const

a>0

zwrot a przeciwny do v

Jednostajny

a=const

a=0

W każdym z ruchów przyspieszenia
są stałe, przy czym w jednostajnym
jest to stałość równa zeru a w
przyspieszonym
i opóźnionym
większa od zera, dlatego obydwa
wykresy ( przyspieszeń i hamowań
) powinny być nad osią. Zwyczajowo
jednak rysuje się wykres pod osią i
czasami zapisuje a<0. Wszystkie
przyspieszenia pomiędzy sobą są
nierozróżnialne
a reakcja
na
przyspieszanie układy jest zawsze
identyczna dla wszystkich obiektów
znajdujących się w tym układzie: jest
to zawsze odrzut bezwładny w stronę
przeciwną do przyspieszenia.

t [s]

v(t) [m/s]

8

v=c=3*10 [m/s] granica wzrostu prędkości

v(t)=v0+at
v(t)=v0-at

v0>0

v0=0

v(t)=v0+a1t

v0>0

Przyspieszanie może zaczynać się od
zerowej lub dodatniej prędkości i
trwać teoretycznie do granicy
prędkości
światła,
natomiast
hamowanie musi zaczynać się od
dodatniej wartości i zakończyć na
zerowej wartości.

a1< a

v(t)=const
t [s]

Zarówano przed przyspieszaniem jak
i przed i po hamowaniu dalsze ruchy
mogą być dowolne. Gdy wykresy
kilku ruchów są w tej samej skali osi
to nachylenie wykresu jest miarą
przyspieszenia; większe nachylenie
do
osi
czasu
to
większe
przyspieszenie.

Linia przerywana czasem mylnie
jest wykorzystywana jako wykres
drogi przy hamowaniu. Wynika to
z wyboru
nieodpowiedniego
fragmentu paraboli (nigdy drogi
przy hamowaniu nie ubywa jak
sugeruje
wykres
a zawsze
przybywa, czasami aż za szybko
tzn do samego zderzenia).

s(t) [m]

s(t)=v0t - ½ a t2
s(t)=v0t + ½ a t2

s(t)=v0t
t [s]

=> do Spisu treści

Największy przyrost drogi
przy hamowaniu jest na
jego początku a przy starcie
pod koniec przyspieszania.
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v


const
przyspieszenie jest stałym wektorem (niezależnym czasowo)
a lim
t 0 t
vt   v0  a  t prędkość jest liniową funkcją czasu
 df

1
2
st   s0  v0  t   a  t droga jest kwadratową funkcją czasu
2
W zależnościach drugiej i trzeciej znak „+” dotyczy ruchu przyspieszonego a znak „ - ” ruchu
opóźnionego.

Spróbuj znaleźć formuły i wykresy drogi w zależności od
prędkości, drogi w zależności od prędkości i prędkości w zależności od przyspieszenia
w ruchach prostoliniowych jednostajnie zmiennych.
=> do Spisu treści

Podstawą klasyfikacji ruchów jest czasowa zmienność w/w parametrów kinematycznych
oraz zachowanie się ich jako wektorów względem siebie.

ruch

spoczynek

prostoliniowy
kier.

krzywolinoiwy

jednostajny

zmienny

jednostajnie

niejednostajnie

przyspieszanie

hamowanie

Jest to w zasadzie tylko podział ruchów prostoliniowych. Klasyfikacja ruchów
krzywoliniowych w których zawsze występuje przyspieszenie zwane dośrodkowym (do
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środka krzywizny toru i prostopadłe do samego toru a prędkość wypadkowa zawsze styczna
do toru) musi zawsze uwzględniać to przyspieszenie dlatego nie ma ruchu jednostajnego
krzywoliniowego. W zależności od zmiany wartości prędkości (wektor prędkości zawsze się
zmienia) mamy: jednostajne lub zmienne obroty. W zależności od toru mamy ruchy po:
okręgu (sztuczne ruchy nie preferowane przez naturę a tylko ludzką technikę od chwili
wynalezienia koła), elipsie (planety w układach gwiazdowych, komety wewnątrz układowe,
elektrony w atomach), paraboli i hiperboli (komety poza układowe we fragmentach torów),
po innych krzywych (spirala Archimedesa, krzywa pogoni itp.). W/w krzywe należą do
kategorii, którą w geometrii nazywa się krzywe stożkowe, powstałe w wyniku
odpowiedniego przecięcia bryły zwanej stożkiem.
Okrąg – przecięcie stożka
równolegle do podstawy

Elipsa – przecięcie stożka
skośnie ale nie „zahaczając”
o podstawę

Parabola – cięcie skośne
przez podstawę

Hiperbola
–
cięcie
prostopadłe do podstawy

Krzywe stożkowe i ich interpretacja
=> do Spisu treści

Okrąg to z definicji w geometrii zbiór punktów równoodległych od pewnego ustalonego
punktu zwanego środkiem okręgu. Tę wspólną odległość nazywa się promieniem okręgu
i oznacza jako r = const > 0. Jeżeli punkt P jest dowolnym punktem okręgu to spełniona jest
dla niego z punktem środka okręgu O relacja: OP = r, okrąg jest więc krzywą gładką, ciągłą
i zamkniętą bez początku i końca.
Natomiast punkty S dla których OS ≤ r tworzą figurę zwaną kołem, której brzegiem jest w/w
okrąg. Środek okręgu należy do koła a nie należy do okręgu.
Po tej dawce matematyki można już „ufizycznić” okrąg. Wyróżnić tu można 3 przypadki
ruchu:
obieg obiektu po torze okrężnym (pełnym kręgu lub jego fragmencie zwanym łukiem)
obrót obiektu po okręgu, przy czym oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny koła
i przechodzi przez środek okręgu
obiekt należący do okręgu toczy się wraz z całym okręgiem po prostej lub płaszczyźnie
z poślizgiem (rzadziej) lub bez poślizgu (częściej)
W pierwszym i drugim przypadku prędkość ta klasyczna środka okręgu jest równa zeru,
natomiast w trzecim punkt styczności okręgu z prostą lub płaszczyzną ma prędkość równą
zeru (chwilowy środek obrotu) dla ruchu bez poślizgu lub różną od zera w ruchu
z poślizgiem. Dla wygody opisu ruchu po okręgu wprowadza się trudną w interpretacji
fizycznej wielkość zwaną prędkością kątową i oznaczaną najczęściej grecką literą ω (małe
df

omega), definiowaną następująco:



 2    rd 

gdzie Δφ to przyrost kąta φ jaki
t
T  s 

tworzy ustalony punkt okręgu z dowolnie wybraną stałą osią do czasu Δt w którym ten
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przyrost nastąpił. Jeżeli czas pełnego obrotu lub obiegu nazwiemy okresem i oznaczymy jako
T to kąt obrotu lub obiegu zmieni się o 3600 (w mierze stopniowej) lub o 2π [rd] (w mierze
łukowej preferowanej przez układ SI) i jednostka prędkości kątowej to [rd/s]. Prędkości
kątowej nie należy mylić z potocznie używaną prędkością obrotową, choć te wielkości wiąże
 obrót 
 rd 
 rd 
relacja: 1
 2      6,28 

 s 
s
s 
Prędkość klasyczna zwana w ruchu po okręgu dla odróżnienia od kątowej liniową podobnie
jak w ruchach prostoliniowych definiujemy w sposób uproszczony jako przyrost drogi Δs do
przyrostu czasu Δt. W czasie okresu T ten przyrost drogi to po prostu długość okręgu L = 2πr
= πd (średnica d = 2r). Mamy więc:
dł. okregu
2   r
vliniowa 

okres obrotu
T
Wykorzystując definicję prędkości kątowej ω mamy relację liniową prędkości:
v r
Jest relacją identyczną ze znaną funkcją liniową y  a  x wskazuje na to, że im dalej od środka
obrotu tym prędkość liniowa jest większa. W jednostajnych obrotach jest to pełny zakres
zależności, które możemy zilustrować graficznie poniżej.
Obrót po płaszczyźnie bez poślizgu
(toczenie się)

Obrót osiowy

r
v

r1

v1

r2

v2

ad

ω

ω

ad
1

ad
2
oś obrotu

chwilowy środek obrotu

Przyspieszenie dośrodkowe ad jak potwierdzają doświadczenia wyraża zależność:
2

v
a r
d



Jest to przyspieszenie jako konsekwencja zmiany kierunku wektora prędkości i jest wprost
proporcjonalnie do kwadratu wartości prędkości natomiast odwrotnie proporcjonalne do
wartości promienia krzywizny toru. To jest to co powinni zapamiętać wszyscy amatorzy 4
kółek , zwiększając 2 razy prędkość w łuku jezdni potrzebujemy 4 razy większego
przyspieszenia do pokonania drogi po łuku a nie po stycznej do drogi bo na niej często
znajduje się drzewo a lepszym wypadku rów odwadniający co może skończyć się desantem
na dachu samochodu.
Przez analogię do przyspieszenia liniowego wynikającego ze zmiany wartości prędkości
liniowej wprowadza się przyspieszenie kątowe jeżeli występuje zmiana prędkości kątowej ω.
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 rd

  s
rd 
 2
Oznacza się je najczęściej grecką literą ε i definiuje następująco:  

t  s
s 


2
z jednostką [rd/s ]. W jednostajnie przyspieszanych obrotach jego wartość jest stała, bo stałą
jest zmiana prędkości kątowej.
df

Wyznacz prędkości kątowe i liniowe:
a) Ziemi na orbicie okołosłonecznej (przybliżonej okręgiem)
b) punktu na równiku ziemskim
c) punktu na brzegu dysku twardego
Dane do punktów a) i b) w Dodatkach a do punktu c) z internetu.
Ruch po elipsie będzie dokładnie omówiony w dziale Oddziaływania.
=> do Spisu treści

Rzut to lot „bezwładny” obiektu, któremu nadano prędkość początkową. W zależności od
wektora tej prędkości względem grawitacji rozróżniamy kilka przypadków:
Rzut ukośny.
Składowa pozioma

v0y (malejąca w czasie)
prędkości wyrzutu v0

Dwa przykłady
różnych rzutów
o tych samych
zasięgach

punkt szczytowy:

krzywa balistyczna
z realnymi oporami
powietrza

vy = 0
vx = v0x = const

punkt na spadającej
paraboli :
vy rośnie, vx= const

Składowa pozioma

Prędkość

v0

wyrzutu

v0x

pod kątem
poziomu

do

(stała w czasie)

prędkości wyrzutu v0

α

zasięg z(t)
rzutu ukośnego

punkt na „końcu” paraboli :

vy = max = - v0y
vx= const

Składowe poziomą v0x , v0y i wyrażają zależności:
v0x  v0  cos  i v0y  v0  sin 
Głównymi parametrami rzutu ukośnego są:
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v  sin2  
z v , , t   0
g
2

zasięg z(t):

0

maksymalna wysokość hmax:

hv0, ,t 

całkowity czas lotu tc:

t

max

c



v  sin  
 0

2  v0  sin  

2

2

2 g

g
Z analiz w/w zależności uzyskanych w oparciu o eksperymentalne rzuty wynika, że
maksimum zasięgu uzyskujemy dla danej prędkości v0 dla kąta α = 450. Jest to jedna
z ważniejszych zasad treningu technicznego wszystkich miotaczy (kulomiocie, dyskobole,
oszczepnicy, młociarze itp.), natomiast zadaniem treningów siłowych jest z kolei
uzyskanie jak największej wartości prędkości początkowej wyrzutu. Podobnie
w klasycznej artylerii lufowej za znajomości prędkości początkowej pocisku u wylotu lufy
można odpowiednimi nastawami działa uzyskać zadany zasięg.
Rzut poziomy.
Jest odmianą rzutu ukośnego dla kąta α = 00 i musi zawsze zachodzić z określonego
poziomu h. Jeżeli przyjąć h = hmax to mamy po prostu spadającą część rzutu ukośnego.
Rzut pionowy.
Jest odmianą rzutu ukośnego dla kąta α = 900, czyli dla v0x = 0.
Spróbuj znaleźć formuły dla rzutu poziomego i pionowego
w oparciu o podane dla rzutu ukośnego.
=> do Spisu treści

Spis treści rozdziału:
1. Pomiar i jego dokładność.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Błędy pomiarów prostych.
Zaokrąglanie błędów i wyników pomiarowych.
Błędy pomiarów pośrednich.
Błędy pomiarów wielokrotnych i statystycznych.
Błędy pomiarów różnodokładnych.

2. Kinematyczny opis ruchów.
2.1. Układy odniesienia (kartezjański i cylindryczny (walcowy)).

2.2. Wektory: położeń, przesunięć i prędkości.
2.3. Ruch prostoliniowy jednostajny.
2.4. Względność ruchów, porównanie prędkości, prędkość względna i wypadkowa.
2.5. Ruchy jednostajnie zmienne.
2.6. Wykresy wielkości kinematycznych.
2.7. Zależności kinematyczne.

3. Klasyfikacja wszystkich ruchów.
4. Ruch po okręgu.
5. Rzuty w polu grawitacyjnym.
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