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Hip – łączka => do Spisu treści

Nazwa działu jest dość kompatybilna z jej potocznym brzmieniem, gdzie słowo
dynamiczny kojarzy się z czymś szybkim czy niestabilnym. Podstawy naukowe dynamiki
zostały opracowane wstępnie przez fizyka i astronoma włoskiego Galileo Galilei zwanego
Galileuszem (1564-1642) i udoskonaloną przez angielskiego fizyka, astronoma i matematyka
Izaacka Newtona (1642 - 1727). Choć tego drugiego uznaje się powszechnie za ojca dynamiki
czy wręcz całej naukowej fizyki to prace eksperymentalne Galileusza dały jej stricte naukowe
podwaliny. Jako przyrządu do pomiaru czasu używał on własnego tętna i widocznie było ono
stabilne, bo pozwoliły teoretykowi Newtonowi na ich matematyczne sformalizowanie.
Newton całość ówczesnej wiedzy z mechaniki i grawitacji ujął w obszernym dziele
naukowym „Philosophilae naturalis principia mathematica”, które stanowiło pierwszą
monografię wiedzy przyrodniczej, a sama fizyka jako dyscyplina naukowa jeszcze tak jak
inne nauki przyrodnicze nie istniała. Wraz innymi naukami przyrodniczymi jako częściami
składowymi skrywała się pod piękną nazwą filozofia natury. Filozofia to koronowana
królowa nauk, choćby dlatego że historycznie jest pewnie najstarszą, zaś pochodna
nazewnictwa jest także iście królewskie, bo z greki Fiolo znaczy pole a Zofia (obecnie imię
żeńskie w zaniku) znaczy mądrość. Matematyka samozwańcza (najczęściej przez samych
matematyków) królowa nauk , choć historycznie należy także do starych dyscyplin
naukowych z całą pewnością jest, ale nie królową, a najlepszą służącą wszystkich nauk
a zwłaszcza przyrodniczych, gdyż pozwala na najbardziej zwięzły formalny opis zagadnień.
Tak to wprost z pola mądrości naturalnej pojawiła się jedna z trudniejszej części fizyki pod
obecną nazwą dynamika. W przeciwieństwie do kinematyki zajmującej się tylko formalnym
opisem ruchów, dynamika najbardziej koncentruje się nad jego (jako skutku)
uwarunkowaniami przyczynowymi, którymi najczęściej są siły.

W literaturze naukowej funkcjonują trzy zasady dynamiki warunkujące różne przypadki
ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych, jednostajnych i zmiennych. Powszechnie także
przyjmowane jest, że pierwsze dwie dotyczą pojedynczego obiektu a trzecia dwóch
oddziałujących ze sobą obiektów. W dalszej części wykażę kompatybilność wszystkich zasad.
Jedno jest pewne, że każdy obserwowany ruch musi posiadać dynamiczną przyczynę swojego
zaistnienia i dynamiczną przyczynę swojej zmiany, przynajmniej dla prędkości
nierelatywnych czyli dalekich od prędkości światła. Te właśnie zagadnienia były wiodące dla
wymienionych wcześniej twórców naukowej dynamiki zwanej dzisiaj klasyczną.
=> do Spisu treści

Zanim przedyskutuję wspomniane wcześniej zasady należy poznać podstawowe pojęcia
dynamiczne, które w większości są pojęciami idealnymi (czyt. abstrakcyjnymi)
wprowadzanymi po to aby można je było porównać do rzeczywistych lub określić warunki
przy których można obiekt rzeczywisty przybliżyć jako idealistyczny.
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Punkt materialny.
To obiekt posiadający rozmiary punktu geometrycznego (w matematyce obiekt
niedefiniowalny przyjmowany jako pewnik), czyli długość l=0, powierzchnię S=0
i objętość V=0 a równocześnie jako obiekt materialny musi mieć masę różną od zera.
W ujęciu przyrodnika (realisty) oznacza to nie mniej nie więcej tylko nieskończoną
m m w _ granicy_ V 0
gęstość    
  a nawet obiekty o największej kondensacji czyli
V 0
czarne dziury posiadają ogromną ale skończoną gęstość. Obiekt realny przybliżamy
punktem materialnym w dwóch przypadkach:
– gdy interesuje nas ruch obiektu jako całości niezależnie od jego wielkości a
nie
poszczególnych jego elementów i zawsze jest to ruch prostoliniowy np.
duża
ciężarówka lub mały samochodzik na trasie ale nie na parkingu.
–
gdy przebywane przez obiekt odległości są znacznie większe od rozmiarów
obiektu
np. Ziemia w ruchu orbitalnym ale nie w cyklu dobowym.
Bryła sztywna.
To obiekt nie podlegający odkształceniu (deformacji) niezależnie od wartości sił lub
momentów sił na niego działających. Przybliżenie przyjmujemy wtedy gdy deformacja
występująca zawsze ma nieistotną wielkość dla rozpatrywanego ruchu np. deformacja
szyn jako bryły sztywnej w trakcie ruchu pociągu
Układ inercjalny (inercyjny).
To układ odniesienia, który względem obserwatora opisującego zjawisko porusza się
prostoliniowo jednostajnie (nie jest przyspieszany). Realne pytanie brzmi jak to zrobić na
wirującej z koniecznym przyspieszeniem dośrodkowym Ziemi, nawet jakby nadludzka
siła zatrzymała ją w ruchu to z przyspieszeniem wzrastającej grawitacji Ziemia – Słońce
spadnie „z hukiem i ciepełkiem” na to ostatnie a wcześniej „usmaży” każdy organizm
białkowy znajdujący się na jej powierzchni. Następnym byłoby zatrzymanie grawitacji,
ale jak to zrobić skoro jest ona wszędobylska (ciążenie powszechne). Układ inercjalny
przyjmujemy wtedy gdy jego własne przyspieszenie jest znacznie mniejsze od
przyspieszeń obiektów wykonujących w nim ruchy.
Pozostałe pojęcia będą omówione później.
=> do Spisu treści

Zwyczajowo stosuje się rzymską numerację zasad dynamiki.
I zasada dynamiki zw. zasadą bezwładności.
Jeżeli na obiekt: 1) nie działa żadna siła lub
2) działające siły się równoważą ( siła wypadkowa Fw = 0 )
to
3) pozostaje on w spoczynku ( v = 0 ) lub
4) porusza się prostoliniowo jednostajnie ( v = const jako wektor ).
Jest to klasyczne podręcznikowe sformułowanie, (gdzie 1) i 2) to przyczyny a 3) i 4) to ich
skutki) tyle tylko, że w 50 % fałszywe. Przyczyna 1 po prostu nie istnieje bo grawitacja jest
wszędzie i jedyna możliwość to 2) czyli jej lub innych jeszcze sił zrównoważenie. Natomiast
skutek 3) to także nie istniejące zjawisko pod nazwą absolutny spoczynek, który kiedyś
hipotetycznie nazwano eterem Kosmicznym (nie mylić ze związkiem chemicznym o tej samej
nazwie). Michelson i Morley wykazali stałość prędkości światła i nieistnienie właśnie eteru
kosmicznego. Do dziś tylko niedouczeni dziennikarze nadają na falach eteru ale
w rzeczywistości na falach elektromagnetycznych mogących rozchodzić się w próżni. Dla
realnego brzmienia należy z definicji usunąć punkty 1) i 3).
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II zasada dynamiki.
Jeżeli na obiekt działa siła wypadkowa Fw > 0 )
to porusza się z przyspieszeniem w kierunku i zwrocie tej siły ( prędkość v rośnie,
maleje lub zmienia kierunek), przy czym wartość tego przyspieszenia jest wprost
proporcjonalna do działającej siły a odwrotnie proporcjonalne do masy tego obiektu.
Jest to także klasyczne podręcznikowe sformułowanie, które wektorowo można zapisać:




F
am, Fw   w a w skali jednostek mamy relacje: m2  N . Jest to wzajemna zalężność trzech
m
s
kg
wielkości fizycznych: dwóch wektorowych tj. przyspieszenia a i siły wypadkowej F w oraz
jednego skalara masy m.
Wymaga ono jednak także pewnych wyjaśnień.
– Po pierwsze jeżeli masa obiektu jest stała to jest ona tylko lub aż
współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy dwoma wektorami a i Fw co formalnie na

1 
podobieństwo funkcji liniowej y  a  x można wyrazić: am, Fw    Fw gdzie odwrotność
m
masy jest współczynnikiem proporcjonalności.
– Po drugie jeżeli masa obiekty w trakcie działania siły wypadkowej także się zmienia to
jest tak samo równoprawnym dla jej przyspieszenia jak ta siła wypadkowa.
–
Po trzecie jeżeli przy stałej masie siła wypadkowe wyniesie zero to w
konsekwencji
powoduje zerowanie przyspieszenia czyli ustala wektor prędkości, którego
zmienność
przyspieszenie wywołało i można ten ciąg rozumowania zapisać skrótowo:

  
 
  


co daje ruch
1)  Fw  0   m  const   2)  a  0   3)  v  0   4)  v  const 








prostoliniowy jednostajny (ze stałym wektorem prędkości) czyli I zasadę dynamiki. Ciąg 1) –
4) warunków wynikania można zapisać jeszcze bardziej skrótowo:



0   
 a 
 

0  
 Fw 



m

lub prościej skalarnie 0 

0
. Jest to podobny do zapisu II zasady dynamiki
m

formalny zapis I zasady dynamiki, której z reguły nie zapisuje się a tylko podaje słownie. Z
kolei II zasadę dynamiki można rozpisać formalnie na ciąg warunków wynikania zastępując
wszędzie znak równości symbolem  (nie równa się lub różne od).

  
 
  


1)  Fw  0   m  const   2)  a  0   3)  v  0   4)  v  const   v  v  v zmienia kierunek








Tak więc I i II zasada dynamiki są po prostu wzajemnie dopełniające się do wszystkich
możliwości w naturze. Pozostało jeszcze wykazać, że III zasada jest z nimi nierozerwalnie
związana. Ale najpierw jej formalne brzmienie.
III zasada dynamiki.
Jeżeli 1 obiekt działa na 2 obiekt siłą F12
to
2 obiekt oddziałuje natychmiast siłą F21 o identycznej wartości i kierunku
lecz
przeciwnie zwróconą, co formalnie zapisuje się najczęściej:








F12   F21 lub zamiast znaku „ – ” odwrócić kolejność strzałek zapisując: F12  F21 .
Drugi zapis jest rzadziej stosowany a znak „ – ” przy jakiejkolwiek wielkości fizycznej jest
prostą, żeby nie powiedzieć prostacką logiką interpretowany jako wartość ujemna
zapominając o tym, że natura nie trawi wartości ujemnych. Żaden elektron (negaton) nie wie
o tym, że ma ładunek, któremu człowiek przypisał znak „ – ” , on „wie” tylko jak ma się
zachować w kontakcie ze swoją antycząstką pozytonem („taniec” śmierci – BUM i 2 kwanty
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γ jako koniec spotkania) lub z przeciwnym ładunkowo protonem (mniejszy dramat, bo tworzy
po prostu atom wodoru podstawowy budulec Kosmosu).
Wracając do III zasady dynamiki i jej „podręcznikowego sformułowania”, słowo
natychmiast w realnym świecie znaczy nie szybciej niż z prędkością światła. Gdyby Słońce
natychmiast zniknęło to Ziemia „jak ogłupiała przez około 8 minut okrążałaby Coś czego już
nie ma” bo tyle czasu zajmuje wysłana przed „natychmiastowym zniknięciem” wiązka
grawitonów (jeszcze nie odkrytych PSS !!! !! !) informująca o wystąpieniu akcji
grawitacyjnej.
Wiążąc III zasadę opisującą podręcznikowo dwa obiekty z pozostałymi dwoma dotyczącymi
podręcznikowo jednego obiektu:
– I zasadę a dokładnie jej przybliżenie można uzyskać tylko przez zrównoważenie
wszędobylskiej grawitacji przede wszystkim najbliższego obiektu a to może zrobić tylko inny
(drugi) obiekt.
– II zasadę dynamiki można uzyskać tylko poprzez wytworzenie siły wypadkowej a to może
zrobić albo źródło grawitacji jeżeli jest to przyspieszony spadek grawitacyjny (swobodny)
albo jeszcze inny (trzeci) obiekt wytwarzający inną od grawitacji siłę wypadkową.
Reasumując !!! !! !
Zawsze więc i jakakolwiek zasada dynamiki dotyczy co najmniej dwóch ciał i zawsze jest to
opis ruchu jednego z nich, a którego to zależy od masy jaką weźmiemy do rozważań.
Jeżeli wszystko jest takie oczywiste to na pytanie „Dlaczego koń ciągnie wóz a wóz konia
identyczną wartościowo i przeciwną zwrotem siłą (III z. d. N.) to jednak koń ciągnie wóz
a nie wóz konia?” odpowie przykład z działu „Zadania przykładowe”, chyba że sam na to
odpowiesz wcześniej.
=> do Spisu treści

Czasem zdarza się, a raczej często zdarza się, że obiekty zderzają się pomiędzy sobą.
Prawdę powiedziawszy to na zderzeniach opiera się całe istnienie czasoprzestrzeni od
mikroświata atomu i cząsteczki (ciągłe zderzenia cząstek gazu, cieczy czy impulsów
zderzeniowych w sieciach kryształów), przez świat realny życia biologicznego (zderzenie
plemnika z komórką jajową jako początek nowego życia) do ogłupiałych zderzeń
przeciwpancernych pocisków kierowanych z czołgiem czy rakiety z samolotem bojowym
a kończąc na zderzeniach galaktyk w Kosmosie. Te zderzenia zachodzą niezależnie od tego
czy prędkości obiektów przed zderzeniem są stałe (I z. d. N.) czy zmienne (II z. d. N.).
Czynnikiem, który decyduje o jakości zderzenia jak wykazały eksperymenty zderzeniowe jest
wielkość wektorowa zwana pędem i oznaczana po prostu p. Jego formalna definicja jest
następująca: p



df



   m  v m  , natomiast jego czyli pędu a nie definicji wymiar wynosi

 m , v 



m

kg  s  .
Ogólnie zderzenia dwóch obiektów dzielimy na dwie kategorie w zależności od
zachowania układu po zderzeniu. Kategoriami tymi są:
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2) Zderzenia plastyczne (niesprężyste) – po
zderzeniu obiekty łączą się ze sobą i poruszają
wspólnie z tą samą prędkością V.

Załóżmy przed zderzeniem identyczne warunki tzn. punkty materialne o masach m1 i m2 poruszają się
naprzeciw siebie z prędkościami v1 i v2 tworząc układ izolowany od otoczenia (nie oddziałujący
z otoczeniem).

m1 < m2 , v1 > v2

m1 , v1

m1 < m2 , v1’ > >v2’

m1 , v1

m2 , v2

m2 , v2

Obiekty poruszają się oddzielnie w przeciwne
strony z prędkościami v1’ i v2’.

m1 + m2 , +V lub -V

Obiekty poruszają się wspólnie w tę samą stronę
(zależną od tego który pęd jest większy) ze wspólną
prędkością V.

Jeżeli przyjmiemy dodatni kierunek w prawo jak matematyczna oś O – X co jest konieczne
ze względu na sumę wektorową pędów (w ogólności dla zderzenia przestrzennego
rozpisujemy na 3 wymiary (kierunki) O – X, O – Y, O – Z) to sumy pędów układów możemy
rozpisać jak w formułach pod rysunkami.
Ogólnie Zasadę Zachowania Pędu, która jest jedną z fundamentalnych zasad przyrody
formułuje się najczęściej następująco:
W układzie izolowanym (odosobnionym) od otoczenia suma wektorowa pędu całego
układu pozostaje stała, choć poszczególne elementy układu (obiekty) mogą pomiędzy sobą
pędy wymieniać.
Albo inne alternatywne sformułowanie:
suma wektorowa pędów obiektów przed zderzeniem jest równa sumie pędów obiektów po
zderzeniu, co można skrótowo zapisać:

n

 zderzenie m



 pi   pk .
i 1

k 0

=> do Spisu treści

Jeżeli pęd jest czynnikiem decydującym o jakości zderzenia a może ono zachodzić przy
różnych prędkościach zależnych od przyspieszenia, które z kolei uwarunkowane jest siłą
wypadkową (II z. d. N.) to musi istnieć związek pomiędzy tymi wielkościami. Związek ten
nazywa się czasem uogólnioną postacią II zasady dynamiki.


a


IIzdN



Fw
m



 df przysp

a





v
to łącząc te 2 wzory i prosto przekształcając uzyskamy:
t
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Fw  t  m  v  p . Każda zmiana pędu powodowana jest impulsem (popędem) siły
i odwrotnie. Iloczyn siły i czasu jej działania nazywa się czasem właśnie impulsem (lub
archaicznie popędem) siły. Tę ostatnią zależność wykorzysta się w termodynamice przy
wyprowadzeniu równania Clpeyrone’a (stanu gazu doskonałego).
II zasadę dynamiki wykorzystuje się po przekształceniu do definicji jednostki siły:
m
1 


m
. Siła ma wartość 1 Niutona jeżeli obiektowi
Fw  m  a czyli 1N  1kg  1 2  1kg  s
s
1s
o masie 1kg nadaje przyspieszenie 1 m/s2, czyli jeżeli jej tzn kilogramówki w ciągu 1s
prędkość wzrośnie lub zmaleje o 1 m/s.
=> do Spisu treści

Opis dynamiczny ruchu obrotowego dokonamy przez analogie do ruchu postępowego,
gdyż takie analogie występują.
II zasada dynamiki:







F
M
M


a w
k współczynnik bezwymiarowy
I
k  mr 2
m
Pęd p w ruchu postępowym i moment pędu L w ruchu obrotowym:

 
 
L  r p  m   r p




p  m v
wartość momentu pędu: L  m  v  r  sin  gdzie



  
0      r , v     rd  kąt pomiędzy wektorami




Energia kinetyczna postępowa i obrotowa
m  v2
I 2
Ek 
Ek 
2
2
Odpowiednikiem siły jest moment siły M, który stanowi podobnie jak moment pędu L
i przyspieszenie kątowe ε kategorię tzw. pseudowektorów nie posiadających punktu
zaczepienia jak to ma miejsce w klasycznych wektorach lecz przypisany kierunek i zwrot
zgodny z definicją iloczynu wektorowego. Aby zinterpretować wielkości występujące w
ruchu obrotowym posłużę się przykładem.
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Cały obiekt o masie m dzielimy na punkty masowe Δm1+ Δm2+ Δm3+ … + Δmn = m. Każdy z tych
punktów odległy jest o r1, r2, r3, … rn od osi obrotu. Moment bezwładności I definiowany jest następująco:
o wymiarze

i jest odpowiednikiem masy w ruchu postępowym (liczy się

nie tylko wartość masy ale i jej rozkład względem osi obrotu).
Δm1 , r1

Δm2 , r2

Δm3 , r3

…

Δmn , rn
Moment siły M to wielkość
pseudowektorowa o kierunku
prostopadłym do płaszczyzny wektorów

siły F i jej odległości od osi obrotu r
określony iloczynem wektorowym:
o wartości
i wymiarze
. Zwrot M to przesuw śruby

oś obrotui bryły
sztywnej dwóch wektorów:
Wzmianka o iloczynie skalarnym
wektorowym
przy jej obrocie od wektorów r do F.

Iloczyn skalarny
wektor

wektor
W wyniku mnożenia skalarnego uzyskujemy liczbę
(tylko wartość, w fizyce często mianowaną)
określoną następująco:

Iloczyn wektorowy
2 wektory przez zastosowanie co
najwyżej
trzech
wzajemnie
prostopadłych
przesunięć
prostopadłych sprowadzamy do
wspólnego
punktu
określając
pomiędzy nimi kąt wypukły α.
W wyniku działania wektorowego
dwóch wektorów uzyskujemy trzeci
wektor określony następująco:
1) kierunek prostopadły do
płaszczyzny utworzonej przez te dwa
wektory.
2) zwrot zgodny z przesuwem śruby
lub nakrętki przy jej obrocie jak
zapis iloczynu (od a do b).
3) wartość określoną następująco:

Iloczyn wektorowy jest
nieprzemienny !!! !! !

Iloczyn skalarny wykorzystywany jest między innymi do określenia np. pracy, strumienia
indukcji elektrycznej lub magnetycznej, natomiast wektorowy do określenia np. momentu siły
mechanicznej, sił magnetycznych.
Wyznaczanie momentu bezwładności wybranych brył w Dodatkach.
=> do Spisu treści

mgr Jan Magoń

Dynamika

Edu_Mag

Strona 8 z 27

Tarcie i inne opory ruchu to podobnie jak sam ruch to podstawowe zjawisko
w przyrodzie. Jego przyczyny mogą być następujące:
1 – chropowatość powierzchni minimalizowana smarowaniem powierzchni.
2 – siły molekularne dla powierzchni bardzo gładkich praktycznie niemożliwe do korekcji.
Dwie powierzchnie poruszająca się jedna po drugiej (na rysunku to ruch w prawo
a atrybutem ruchu jest prędkość v).
ruch v
1 – Tarcie jest sumą wszystkich sił oporów przy ścieraniu się nierówności powierzchni
chropowatych. „Rolki – łańcuchy ”smarów węglowodorowych wypełniające nierówności
sprawiają toczenie się po nich a nie ślizganie.
powiększ. mikroskopowe np. 1000 razy

2 – Siły molekularne łączące kryształy tych dwóch ciał działają także pomiędzy atomami
kryształów jednego i drugiego ciała. Czasem celowo zwiększa się te siły w działaniu tzw.
klejów aktywnych.

ruch v

ruch v
powiększenie
elektronowe
np. 50000 razy

=> do Spisu treści

Poza wymienionymi wcześniej przyczynami tarcia brak jest spójnej teorii pozwalającej
np. wyznaczyć wartość siły tarcia w zależności od rodzaju materiałów przemieszczających się
względem siebie. Dane dotyczące tarcia są wszystkie w oparciu o wyniki eksperymentalnych
pomiarów. Ogólnie z tych eksperymentów wypływają następujące wnioski:




Tarcie oznaczane T lub Ft ma zawsze kierunek zgodny z ruchem (prędkością a nie
przyspieszeniem) a zwrot zawsze przeciwny (nigdy nie współdziała z ruchem tylko mu
przeciwdziała).
Jest wprost proporcjonalne do siły nacisku pomiędzy powierzchniami trącymi




i prostopadłe do niej (siła nacisku oznaczana jako N lub Fn ) co można zapisać: T  Fn i




T  Fn .
Współczynniki proporcjonalności zwany współczynnikiem tarcia to wielkość
bezwymiarowa, wyznaczana tylko eksperymentalnie, oznaczana symbolicznie jako f lub μ
i należący do przedziału:   0, 1 tzn. że tarcie nie może wynosić zero i jest nie większe
od siły nacisku.

Ogólnie ale tylko wartość siły tarcia zapisuje się następująco: T    Fn  f  Fn , gdzie f
to wcześniejsze oznaczenie współczynnika tarcia do którego jednak wróciła tzw nowa matura.
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Graficznie można rozkład sił przedstawić następująco:
T=μFn

Fn=mg

ruch v

Czasami rozróżnia się tarcie statyczne (w „spoczynku”), któremu przypisuje się
współczynnik fs i tarcie kinetyczne (w ruchu) ze współczynnikiem fk. Ogólnie przyjmuje
się, że: f s  f k . Tłumaczy się to tym, że w stanie statycznym (bez ruchu) nierówności
głębiej zachodzą względem siebie, natomiast w trakcie ruchu dodatkowo bezwładność,
której miarą jest masa ułatwia ścinanie kolejnych nierówności.
Przy „walce” z klasycznym wynikającym z chropowatości stosuje się różne metody
obróbki powierzchniowej głównie metali i ich stopów:
Podstawowa obróbka mająca na celu nadanie żądanego kształtu danej powierzchni;
zaliczyć tu można takie procesy technologiczne jak frezowanie, odkuwanie,
odlewanie, toczenie, walcowanie, wiercenie. Po jej wykonaniu (nie wdając się
w różnice techniczne) uzyskuje się powierzchnie o dużym zróżnicowaniu głębokości
i rozmieszczenia nierówności czyli dość duży współczynnik tarcia.
Obróbka dokładna to przede wszystkim szlifowanie zarówno powierzchni płaskich jak
i krzywych (najczęściej walcowych lub kulistych). Tarcza szlifierska to różnej
gradacji ziarna ścierne składające się z tzw. korundów czyli głównie węglików żelaza
zespolonych przy pomoce żywic. Tarcze szlifierskie wykonują bardzo szybkie obroty
po szlifowanych powierzchniach i dodatkowo wykonują inne ruchy względem nich
(szlifierki do płaszczyzn, wałków itp.). Po tych operacjach uzyskuje się znacznie
mniejsze zróżnicowanie i zmniejszenie głębokości nierówności oraz ich w miarę
możliwości ujednolicenie przestrzenne (brak miejsc o dużej i małej głębokości), czyli
zmniejszenie współczynnika tarcia.
Obróbka wykończająca do której należy głównie docieranie przy pomocy past
polerskich składających się z ziaren o bardzo małej granulacji w gęstej zawiesinie
głównie złożonej z polimerów. Polerowanie to dalsze zmniejszenie wielkości
nierówności. Natomiast lustrzaną powierzchnię uzyskujemy przez docieranie
eksploatacyjne czyli tarcie dwóch metali o siebie przy dodatkowym smarowaniu
najczęściej olejowym. Drobiny odrywanych metali (pył metaliczny) stanowi
dodatkowo ziarna polerskie a po zakończonym polerowaniu usuwa się go wraz
z olejem.
Smarowanie mające na celu zmniejszenie współczynnika tarcia stosuje się
domieszkowanie metali i ich stopów substancjami, które mają własności zacierania
(zapychania) nierówności. Substancją tą jest np. fosfor stosowany jako domieszka do tulei
łożysk ślizgowych wykonanych z brązu (miedź + cyna w odpowiednich proporcjach).
Natomiast klasyczne smary niezależnie od tego jakiej firmy i czy lepsze od najlepszych to
łańcuchy mieszanin węglowodorowych, które w interpretacji wzorów strukturalnych
H

H

H

H





w chemii mają postać: H  C  C  C      C  H . Piękna, sztywna i stabilna




H

H

H

H

konstrukcja działająca na wyobraźnię chemików, nie mająca jednak nic wspólnego
z rzeczywistością fizyczną. Matematycznie jeszcze bardziej elegancko można zapisać
wzorem sumarycznym: Cn H 2n  2 gdzie n  N czyli n  1,2,3 ...  .
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Każda podwójna strzałka we wzorze strukturalnym oznacza wiązanie 1 – elektronowe. Piękna
reprezentacja i jedna i druga ale 2n+2 wiązań to tyle samo elektronów łączących cząstkę
węglowodorową, lecz nie tak statycznie jak chce wzór strukturalny ani nie tak prosto jak
sumaryczny lecz jest to full dynamika czyli po prostu skrętka (rolka, linka) węglowodorowa
a nie piękny i wyprasowany łańcuch jakby sobie tego życzył wzór strukturalny (natura nie
znosi statyki bo za intuicją Heraklita z Efezu „panta rei” czyli wszystko płynie tzn. jest
ruchome). Cały łańcuch węglowodorowy realnym kształtem przypomina walec (wałek, rolkę,
linkę) a na rolkach to piramidy zbudowano. Te właśnie realne rolki węglowodorowe
wypełniając nierówności powodują wzajemne przetaczanie się po sobie i za ich
pośrednictwem tych trących powierzchni.
=> do Spisu treści
W ośrodkach płynnych cząstki ośrodka w trakcie ruchu ściślej „oplatają” poruszający się
w nim obiekt a w ciałach stałych była to tylko powierzchnia styku. Sposób tego „oplatania”
zależny jest ściśle od kształtu obiektu, lepkości ośrodka a także a może przede wszystkim od
szybkości ruchu w ośrodku. Zagadnienie to ma kolosalne znaczenie dla szybkiej komunikacji
lądowej, która poza układem jezdnym odbywa się w otoczeniu powietrza (atmosfery), wodnej
i powietrznej. Badania najczęściej to eksperymenty w tzw. tunelach aerodynamicznych czy
wodnych. Zgodnie z zasadą względności ruchu to najczęściej przedmiot jest nieruchomy
a wywołuje się ruch ośrodka płynnego. Trochę bardziej szczegółowo zagadnienia te będą
omówione w rozdziale „Elementy hydrodynamiki i aerodynamiki”. Tutaj tylko krótko
wymienię sposoby minimalizacji oporów. Należą do nich:
Opływowe kształty zwane aerodynamicznymi choć dotyczą także obiektów poruszających
się w cieczach, dlatego np. współczesne samochody mają zbliżone w kształcie ½ łezki
kształty nadwozia.
Stosowanie tzw. spojlerów czyli elementów nadwozia mających na celu najczęściej
aerodynamicznie dociskać pojazd do drogi i zapobiegać tworzeniu się szkodliwych wirów
za pojazdem. Jest to widoczne w samochodach (o ile tak można nazwać „bezkształtne i bez
wyrazu ale za to szybkie płaszczatki”) Formuły 1, wodolotach i szybkich łodziach
motorowych i oczywiście wszelkich latających szybkich samolotach.
Reasumując najkrócej jak można to dla stosunkowo jeszcze niedużych prędkości siły oporów
są wprost proporcjonalne do nich a w miarę wzrostu prędkości do coraz wyższych jej potęg.
=> do Spisu treści

Praca to jedno z najstarszych pojęć ludzkości, od niewolniczo – katorżniczej pracy
niewolników po współczesnych pracoholików dla których praca jest nie tylko środkiem do
życia ale i jego celem. W ujęciu fizjologicznym praca najczęściej utożsamiana jest z jej
miernikiem jakim jest zmęczenie (fizyczne lub psychiczne). Paradoks potocznego ujęcia
pracy z jej fizycznym i technicznym znaczeniem polega na tym, że do jej określenia używa
się podobnych nazw ale w różnej interpretacji fizycznej i potocznej. My skoncentrujemy się
na czysto fizycznym jej znaczeniu.
Moc w swojej interpretacji potocznej jest już znacznie bliższa naukowej bo kojarzy się
z szybkością wykonania danej pracy. Jeżeli ktoś lub coś ma większą moc znaczy, że szybciej
daną pracę może wykonać. Jednak zbyt często potocznie rzecz ujmując moc kojarzona jest
z siłą a często te pojęcia są wręcz zamienne. Oczywiście jest powiązanie ale siła występuje
jako konieczny składnik pracy przez którą z kolei definiowana jest moc.
=> do Spisu treści
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Zacznijmy z „grubej rury” od definicji pracy, jej jednostki i ich interpretacji:
df 







W  F  r  F  s  cos  ; jednostka to 1[ J ]  1[ N ] 1[m]  F || r  cos   1 .
Pierwsze dwa czynniki to wektory siły F i przesunięcia pod jej wpływem Δr. Jeżeli jest to
przesunięcie prostoliniowe to wartość wektora przesunięcia jest równa przebytej drodze.
W ruchach krzywoliniowych wartość przesunięcia to cięciwa dla łuku drogi, który jest zawsze
dłuższy i do zależności pracy należy wziąć długość cięciwy przesunięcia a nie długość łuku
drogi.
Pozostał jeszcze sympatyczny kosinus iloczynu skalarnego. Taka „fajna” funkcja
trygonometryczna, której wykres w dokładności programu MS Excel można przedstawić
następująco:

Do fizycznej analizy można wykres w realnym fizycznie przedziale do 900 podzielić na 3
grupy:
1 – grupa to przedział od 00 – 300 : funkcja sin α szybko (prawie liniowo) rosnąca cos α
dość
wolno malejąca
2 – grupa to przedział od 300 – 600 : funkcja sin α i cos α dość szybko zmienna (sin
rośnie
a cos maleje)
3 – grupa to przedział od 600 – 900 : zachowanie odwrotne do zachowania w przedziale 1
Wracając do definicji pracy: Funkcja cos jest zawsze współczynnikiem proporcjonalności
pomiędzy siłą F w wywołanym pod jej wpływem przesunięciem Δr tylko w przedziałach 1 i 3
jest to proporcjonalność mniejsza lub większa ale prawie liniowa czyli łatwa do przewidzenia;
natomiast w przedziale 2 niewielkie zmiany położenia siły względem przesunięcia powodują
duże zmiany w wykonanej pracy.
Ciekawą sytuację mamy, gdy siła jest prostopadła do przesunięcia np. dla satelity
telekomunikacyjnego gdzie grawitacja nadająca satelicie ruch dośrodkowy po orbicie
okołoziemskiej jest prostopadła do przesunięcia orbitalnego. Z teorii i praktyki wynika, że
układ poddany takim warunkom nie powinien zużywać energii. I Faktycznie tak jest a drugi
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Fakt to opłata w kwocie 1zł dziennie i nie jest to opłata energetyczna a wypłata dla tych,
którzy to badziewie orbitalne tworzą.
Jeszcze problemy fizjologii zmęczenia przy wykonywaniu pracy np. trzymając „ciężki”
(o dużej masie) przedmiot nieruchomo, pracy nie wykonujemy, choć „męczymy się” ale samo
działanie siły w przypadku organizmów biologicznych to już problem biologów.
Wykonując pracę siłą zewnętrzną Fz pod kątem α do poziomego przesunięcia w układzie jak
na rysunkach mamy 2 różne efekty:
T1 =μFn

Fn = mg – Fz(pionowa)

Fz

α

1 – Składowa pionowa siły zewnętrznej
zmniejsza siłę nacisku (tarcie) a pozioma
minus tarcie dają wypadkową siłę, która
wykonuje realną pracę.

T2 =μFn

Fn = mg + Fz(pionowa)

Fz

α

2 – Składowa pionowa siły zewnętrznej
zwiększa siłę nacisku (tarcie) a pozioma
minus tarcie dają wypadkową siłę, która
wykonuje realną pracę.

Jeżeli można by zaniedbać w każdym przypadku tarcie to przy danym kącie α do poziomu nie
ma znaczenia czy siła jest zwrócona do czy od podłoża. Przy realnym tarciu zdecydowanie
bardziej opłaca się ciągnąc niż pchać pod tym samym kątem, gdyż po prostu mniejszą siłą
zewnętrzną wykonamy tę samą pracę.
=> do Spisu treści

df

W
Symbole literowe pracy W i mocy P to przypuszczalnie pierwsze litery ich
t
angielskich nazw, dlatego że właśnie uczeni angielscy mieli najwięcej zasług w ich
wprowadzeniu i konstrukcji urządzeń wykonujących pracę mechaniczną czyli pracujących
z określoną mocą. Od nich też pochodzą symbole i nazwy jednostek pracy i mocy tj. dżul 1[J]
od Jamesa Preskota Joule’a (1600 – 1600) jako jednostka pracy i wat 1[W]=1[J]/1[s] od
Jamesa Watta (1600 – 1600) jako jednostka mocy.
W definicji mocy jest znacznie mniej zawiłości interpretacyjnych niż w definicji pracy.
Porównując ją do definicji prędkości możemy zauważyć ważną analogię. Mianowicie moc
jest tym dla pracy czym wartość prędkości dla drogi, czyli moc to po prostu szybkość
wykonania danej pracy. Z tą różnicą, że moc to wielkość skalarna a praca to wektor.
Większość urządzeń powszechnych to moce rzędu od ułamków wata do kilkudziesięciu [kW],
natomiast moc pojedynczej turbiny szanującej się elektrowni to kilkadziesiąt [MW] (wiatrowe
w [kW]). Moce urządzeń Purządzenia innych od mechanicznych (cieplnych, elektrycznych itp.)
jeżeli są wyrażone poprzez pracę fizyczną to dopiero po przetworzeniu cieplnej lub
elektrycznej mocy tych urządzeń w moc mechaniczną, która najczęściej jest tą użyteczną
Pużyteczna . Przetwarzanie to wiąże się zawsze za stratą mocy (energii) i ten bezwymiarowy
współczynnik strat nosi nazwę sprawności urządzenia oznaczanej jako η (eta); czasem może
P
być w ujęciu procentowym:   uzyteczna  100% , gdzie 0% < η < 100% .
Ppobrana
Jeszcze funkcjonuje jednostka mocy o nazwie koń mechaniczny 1[KM] = 0,736 [kW],
natomiast w energetyce uznawana jest 1[kWh] (kilowatogodzina). Jest to jednostka pracy
P

mgr Jan Magoń

Edu_Mag

Dynamika

Strona 13 z 27

(energii) choć w swojej nazwie posiada jednostkę mocy: 1[kWh] = 1[kW] * 1[hor] =
1000[W] * 3600[s] = 3,6 * 106 [Ws=J] = 3,6 [MJ].
Moc urządzeń ruchomych z wykorzystaniem definicji pracy można wyrazić poprzez inne
W F s
s
wielkości: P  
 F   F  v czyli jest zależna od stałej siły poruszającej pojazd
t
t
t
poruszający się prostoliniowo jednostajnie (wtedy ta siła równoważy tarcie bo siła
wypadkowa Fw = F – T = 0) w kierunku jej działanie lub zmiennie ( F > T przyspieszanie,
F < T hamowanie), gdzie v to stała lub zmienna prędkość pod wpływem tej siły.
=> do Spisu treści

Pojęcie maszyna prosta jest bardzo szerokie, ale ogólnie można by powiedzieć, że
wszystko co nie jest urządzeniem, podzespołem (składnik urządzenia) lub choćby
mechanizmem (składnik podzespołu) to po prostu jest maszyną prostą. Nazwa raczej nie
trafiona i należałoby pewnie powiedzieć elementem, ale niestety mówi się maszyna prosta.
Granica zresztą tych określeń jest także nieostra bo np. równia pochyła to ani chybi maszyna
prosta ale po nawinięciu jej na walec ta sama równia staje się śrubą (linią śrubową) a
w towarzystwie drugiej o tym samym nachyleniu na walcu wewnętrznym (nakrętki) to już
wytrzymałościowe z reguły połączenie rozłączne czyli mechanizm.
Omówimy tutaj kilka przykładów maszyn prostych i mechanizmów.
Równia pochyła (klin).
para sił naciągu N34
pomiędzy bloczkiem a
masą m2

para sił naciągu N12
pomiędzy bloczkiem a
masą m1

Siła uciągu Fc i jeżeli
tarcie w bloczku T= 0
to Fc = P2

Siła reakcji sprężystej
równi R równa sile
nacisku R = - Fn

Siła Fs ściągająca
masę m1 z równi
styczna do równi

obrót
bloczka

Siła tarcia T przy
ruchu w górę równi

Ciężar P2=m2g masy
m2 (napęd masy na
równi)

Siła Fn nacisku na
równię prostopadła do
płaszczyzny równi

Ciężar P1=m1g masy
m1 prostopadły do
podstawy równi

Rozkład sił na równi przy ruchu pod górę równi.
Poszczególne siły na równi wyrażają zależności:

Równia:
o podstawie l,
wysokości h
i kącie nachylenia α
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P1  m1  g prostopadły do podstawy równi
Fs  P1  sin   m1  g  sin  równoległa do równi
siła zsuwająca:
siła nacisku na równię: Fn  P1  cos   m1  g  cos  prostopadła do równi
ciężar obiektu:

T    Fn    Fn    P1  cos     m1  g  cos  , skierowane
tarcie:
w dół równi przy ruchu pod górę lub w górę równi przy ruchu w dół równi.
Jeżeli równia ma mały kąt nachylenia α to można wykorzystać do uzyskania dużej
dysproporcji sił Fn do Fs co wykorzystuje się do rozporowego działania klina, gdzie
stosunkowo niedużą siłą wzdłuż klina można uzyskać bardzo dużą siłę prostopadłą do klina.
W podobny sposób np. mocno napiętą liną zamocowaną do ciężkiego samochodu, który
ugrzązł w błocie i drugiego nieruchomego obiektu np. drzewa działając niewielką
(wypadkową) prostopadłą do liny siłą można ją rozłożyć na dwie duże składowe wzdłuż
równi – liny i kawałek podciągnąć samochód. Po czym należy znów napiąć linę podpierając
wcześniej samochód aby nie wycofał. Zabiegi te trzeba wielokrotnie powtarzać, gdyż w miarę
ugięcia liny składowe wzdłużne są coraz mniejsze. Najczęściej jednak równię wykorzystuje
się do wtaczania obiektów na wysokość h zamiast ich bezpośredniego podnoszenia.
Dźwignie
Są układem sił działających na wspólnym elemencie, który powinien być obiektem
zbliżonym do ciała doskonale sztywnego. Kształt dźwigi uwarunkowany jest konstrukcyjnie,
zawsze jednak można wyróżnić 2 podstawowe typy dźwigni:
Dźwignia dwustronna.
ramię a

Dźwignia jednostronna.
ramię b

punkt obrotu
dźwigni

punkt obrotu
dźwigni

siła Fa

ramię a

ramię b

siła Fb <
siła Fb <

Fa

siła Fa

Fa

<=> b > a

<=> b > a
Warunek

równowagi obydwu dźwigni jest identyczny:

. Różnica wynika tylko we

wzajemnym zwrocie sił z których jedna jest czynną siłą pokonującą siłę drugą.

Jeżeli każdą z nich uruchomimy w charakterystyczny dla niej sposób to przy pomocy
mniejszej siły działającej na dłuższym ramieniu możemy zrównoważyć siłę o większej
wartości lecz działającą na ramieniu krótszym. Jest to korzystne gdy nie dysponujemy
odpowiednio dużą siłą. Jest to jednak obarczone kosztem mniejszej odległości
przemieszczenia końca ramienia większej siły w porównaniu do przemieszczenia ramienia
siły mniejszej co zilustrowano poniżej.
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Dźwignia jednostronna.
droga sb
droga sa

siła Fa

siła Fa

droga sb

siła Fb

siła Fb

Wykonane prace przez obydwie siły są identyczne:

. Tak więc stosując

dźwignie i jakiekolwiek maszyny proste nie zyskujemy na wykonanej pracy a tylko na sile. Na dodatek
każda maszyna w tym i dźwignia posiada określoną sprawność i praca mniejszej siły jest z reguły większa.

Kołowroty, krążki i wielokrążki
Są odmianami dźwigni z identycznymi warunkami równowagi sił i pracy, tylko
o specyficznym kształcie konstrukcyjnym.
Dźwignia dwustronna o równych ramionach
(bloczek nieruchomy)

Dźwignia jednostronnao jednym ramieniu 2 razy
dłuższym od drugiego (bloczek nieruchomy)

Cały bloczek jest obrotowo ale na stałe
utwierdzony, jedna lina porusza się do góry
a druga na dół, siły w linach są jednakowe
jeżeli zaniedbać tarcie w bloczku

Cały bloczek jest obrotowo i mobilnie ustalony
na linach i porusza się do góry, jedna lina porusza
się do góry a druga jest nieruchoma, siły w linach
są jednakowe jeżeli zaniedbać tarcie w bloczku
ale ciężar podnoszony i zamocowany do osi
bloczka jest 2 razy większy od siły napięcia
w linie.

Dość często łączy się pomiędzy sobą bloczek ruchomy z nieruchomym, gdyż ciągnięcie
w górę liną jest rzadziej stosowane od ciągnięcia w dół. Montując wielokrotnie bloczek
ruchomy w dwóch oddzielnych konstrukcjach uzyskujemy tzw. wielokrążek na którym
teoretyczny (z pominięciem tarcia) zysk na sile jest 2n gdzie n to ilość bloczków
ruchomych w wielokrążku. Oczywiście droga siły czynnej wydłuża się 2n razy.
Kołowrót to tylko odpowiednio ukształtowana dźwignia (narysuj sam lub skocz do
skansenu).
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Przekładnie mechaniczne
Są z kolei odmianą współpracujących ze sobą bloczków ruchomych (rzadziej) lub
nieruchomych częściej. W zależności od pośrednika przenoszenia sił z jednego bloczka na
drugi rozróżniamy przekładnie:
– cierne (przenoszenie bezpośrednie tarciem bloczka o bloczek)
– linowe
– pasowe (pasy płaskie lub klinowe)
– zębate (zewnętrzne o przeciwnych kierunkach obrotu (częściej stosowane) lub
wewnętrzne o zgodnych kierunkach obrotu (rzadziej stosowane))
Przykłady przekładni i innego wykorzystania maszyn prostych:
przekładnia
zewnętrzna

przekładnia
wewnętrzna

przekładnia
łańcuchowa

przekładnia
pasowa

frazowanie
gwintowanie

W przypadku przekładni jest to wykorzystanie warunku równowagi dźwigni, natomiast
ostrze tnące frezu i gwintownika to wykorzystanie rozkładu sił na równi pochyłej nawet
jeżeli gwint nie jest wykonywany techniką obróbki skrawaniem a metodą tłoczenia na zimno
lub na gorąco.
=> do Spisu treści

Energia, pojęcie stare jak cywilizacja techniczna i tak wieloznaczne, że trudno jest go
naukowo zdefiniować. W zasadzie to jest to czego zawsze ludzkości od zaranie techniki i nie
tylko brakowało a równocześnie to czego człowiek jako istota techniczna nie potrafi nie tylko
poszanować ale nawet w minimalny sposób wytworzyć jej i to na własny użytek. Tym
niemniej spróbujmy zdefiniować energię w oparciu o człowieka, który nie zna w praktyce
pojęcia energii. Może lepiej praczłowieka aby nie obrazić homo (człowiek) ledwo sapiens
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(rozumny), niech to będzie neandertalczyk, który o mały włos nie byłby alternatywą dla w/w
rozumnego, gdyby nie fakt dużej odporności na wiedzę, dzięki której przeżył 250 000 lat nie
popychając ani o krok swoich umiejętności. Dajmy neandertalowi do dyspozycji: 1) dużo
czasu na myślenie i eksperymentowanie, 2) dużo zapałek z obrazkową instrukcją obsługi
i 3) kanister z łatwopalnym paliwem np. benzyną. Nie wdając się w szczegóły eksperymentu
można łatwo przewidzieć jego wynik. Dla mniej zorientowanych podaję przybliżony wynik
=> Pełne wspomnienie po neandertalczyku, zapałkach, kanistrze, paliwie i ukrytej kamerze.
Powodem takiego finału byłaby kompletna nieznajomość energii jaką może w odpowiednich
wyzwolić benzyna w kontakcie z powietrzem i ogniem. Idąc tym tropem najprościej jest
zdefiniować energię jako możność (potencję) do wykonania pracy ale o tej możności
przekonujemy się dopiero wtedy, gdy praca ta jest wykonana, dlatego wszystkie energie
powinny nazywać się potencjalnymi (możnościowymi). Wyodrębniono jednak podkategorię
m  v2
I 2
energii kinetycznych (ruchu postępowego E post 
i obrotowego Eobrot 
) tak
2
2
jakby sam ruch a nie zderzenie było objawem wykonania pracy. Wszystkie pozostałe to już
z cała pewnością energie potencjalne, wśród których można wymienić między innymi:
grawitacyjne (ciężkości) zależne w przybliżeniu małych wysokości od: Eg  m  g  h
a dokładnie Eg 

G  m1  m2
r2

k  x2
sprężystości ciała stałego lub cieczy: Espr 
2
elektrostatyczne np. naładowanego kondensatora: Eel 

C U 2
2

LI2
2
chemiczne lub inaczej atomowe (z przemiany lub rozpadu atomu, rzędu eV
(elektronowoltów))
jądrowe lub inaczej nuklearne (z przemiany lub rozpadu jądra atomu, rzędu MeV
(megaelektronowoltów) czyli 1 000 000 razy większa)
akustyczne czyli inna (zmodyfikowana) postać energii mechanicznej
świetlne czyli inna (zmodyfikowana) postać energii elektromagnetycznej itd. itp.
Wiele postaci energii różni się pomiędzy sobą formułą matematyczną jednak zawsze
jest to potencjalna praca układu znajdującego się w ruchu (kinetyczne) lub w danym stanie
(potencjalne).
=> do Spisu treści
magnetyczne np. zwojnicy z prądem: Emagn 

Energia jak ma poruszający się z prędkością v obiekt masowy m jest zmagazynowaną
w nim pracą jaką trzeba wykonać aby ten obiekt wprawić w ruch od stanu spoczynku v=0 do
ruchu z prędkością v, co za chwilę wykażemy formalnie wykorzystując zależności
kinematyczne ruchu przyspieszonego i definicję pracy.
F

v0=0

F

m

a=F/m

F

v

s = at2/2
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Jest tu schematycznie przedstawiony sposób rozpędzania obiektu (np. samochodu o stałej
masie m) przy pomocy stałej siły napędowej F od stanu spoczynku do prędkości końcowej v.
Efektem tego jest stałe przyspieszenie (jednostajny wzrost prędkości) na drodze
prostoliniowej s. Wykonana przez tę siłę równoległą do przemieszczenia praca W na drodze s
z uwzględnieniem relacji drogi i II zasady dynamiki i definicji przyspieszenia wynosi:

1
v 1 v
m  v 
m  v  0
m  v2
2
2
W  F  s  m  a   a  t   m 
 
 t  


 Ek
2
t 2 t
2
2
2
Jest ona „zmagazynowana” jako energia kinetyczna poruszającego się obiektu, która może
być odzyskana jako praca w momencie zderzenia. Najczęściej jest to prace destrukcyjna
polegająca na niszczeniu obiektów. Najważniejszą rzeczą jaką powinien zapamiętać kierowca
to kwadrat prędkości występujący w tej zależności, czyli zwiększając 2 razy prędkość
w momencie zderzenia ryzyko destrukcyjnego działanie energii kinetycznej rośnie
4-krotnie, jeżeli tylko 2 razy chcesz sobie i innym podnieść poziom adrenaliny to prędkość
TYLKO 1,4 czyli pierwiastek z 2-ch razy w górę.
=> do Spisu treści
2

2

Często zdarza się, że obiekt wykonujący ruch obrotowy przekazuje swoją energię innemu
obiektowi wprawiając go w ruch obrotowy lub postępowy. Doświadczalnie wykazano, że
wartość tej energii zależy nie tylko od masy i jej prędkości lecz także od rozkładu tej masy
względem osi obrotu.
Δm2, r2

Δm3, r3

Δmn, rn

Δm1, r1

Δmk, rk

ramię działania siły

r(F)

siła

Fw

dowolne ciało sztywne
wykonujące obrót
wokół osi obrotu
oś obrotu z prędkością kątową

ω

kąt wypukły

α pomiędzy siłą a jej promieniem działania

Dla określenia energii ruchu obrotowego koniecznym jest podzielenie całego obiektu na
masy punktowe: Δm1, Δm2, Δm3, … Δmn i określenie odległości r1, r2, r3, … rn każdej z nich
od osi obrotu oraz ustalenie miejsca przyłożenia wypadkowej wszystkich sił Fw
wykonujących obrót układu i jej odległości od osi obrotu (promienia działania r). Wówczas
można zdefiniować 3 wielkości konieczne do określenia warunku obrotu i energii obrotowej.
Wielkościami tymi są:
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moment bezwładności I o wymiarze [kg*m ] I 
2
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 m  r !!!.
n

i 1

2

i

i

Wybrane

momenty bezwładności dla brył regularnych podane są w Dodatkach.
df

przyspieszenie kątowe ε o wartości [1/s2]  
!! .
t

!

 df 



moment siły M o wymiarze [N*m] M  r  F
.
   F , r   180
 



!!! o wartości M  F  r  sin gdzie

0



 df 



moment pędu L o wymiarze [kg*m2/s2] L  r  p
0 .
gdzie    p, r  
180



!!! o wartości L  m  v  r  sin

II zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego możemy zapisać:  
kinetyczna w obrocie wynosi: Ek 

M
, natomiast energia
I

I 2
.
2




Dla ruchu obrotowego wprowadza się Zasadę zachowania momentu pędu: L1  L2 gdzie L1
i L2 to momenty pędu układu przed i po zmianie ruchu obrotowego.
=> do Spisu treści

Wśród energii wykorzystujących bliżej nie zdefiniowany potencjał mechaniczny istotne
technicznie znaczenie mają tylko dwie. Są to:
energia potencjalna ciężkości Epc zwana także grawitacyjną Eg, która jest miarą pracy
jaką trzeba wykonać podnosząc obiekt na wysokość h ponad pewien poziom
odniesienia, który przyjmujemy za zerowy. Wyraża się ona przybliżoną zależnością
E p  m  g  h  h  Rz , gdzie Rz to promień Ziemi lub innego obiektu o istotnym
znaczeniu grawitacyjnym (gwiazd, planet lub ich księżyców).
energia potencjalna sprężystości będąca miarą pracy odkształcenia o wartość x[m]
elementu sprężystego o stałej sprężystości k [N/m]. Jej zależność definiujemy
df
k  x2
następująco: E ps 
!!, co jest w pełnej zgodności z doświadczeniem, jeżeli nie
2
przekroczymy dla danego materiału granicy proporcjonalności siły do odkształcenia
deformując go trwale. Dokładniej jest to omówione w podrozdziale Elementy statyki.
Oto 2 przykłady wykorzystania w/w energii:

!

podajnik
„kubełkowy”

=> do Spisu treści
hak z
zabezpieczeniem

przed
„wypięciem się”
elementu
podnoszonego
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Każda energia nie tylko mechaniczna powstaje na koszt pracy zewnętrznej wykonanej nad
układem i można ją odzyskać jako pracę w momencie oddziaływania tego układu
z otoczeniem. Również poszczególne rodzaje energii układu mogą pomiędzy sobą ulegać
przekształceniu (układ zyskuje jedną kosztem spadku drugiej). Jeżeli układ jest izolowany od
otoczenia to ta przemiana zachodzić może ciągle a jej wartość całkowita pozostaje stała. Jest
to właśnie treść Zasady zachowania Energii Mechanicznej, którą schematycznie można
przedstawić następująco:
W mech  Ek  E pc  Ek  E ps  Ek  E pc  Ek  .... dla rzutu bez tarcia
w powietrzu w gorę sprężystej piłki i po wykonaniu na ten rzut pracy W.
Jeżeli natomiast występuje rozproszenie energii do otoczenia (najczęściej w postaci ciepła Q)
to jest to w na koszt każdej kolejnej energii, która stopniowo maleje do zera.
Jeżeli natomiast występowałoby oddziaływanie materii z antymaterią to mamy Zasadę
Zachowania Masy i Energii czyli słynny wzór Einsteina E  mv   c 2 .
=> do Spisu treści

Mianem statyki określa się często ten typ oddziaływań w których prędkość
i przyspieszenie a w konsekwencji nawet czas nie odgrywają znaczącej roli w przebiegu
zjawiska. Najważniejszymi parametrami są tu siła i jej pochodne oraz geometryczne wymiary
obiektu na który ta siła działa i rodzaj materiału z którego obiekt wykonano. Statyczne
oddziaływania mają istotne znaczenie w trwałych konstrukcjach głównie metalowych czy
żelbetowych takich jak mosty, wiadukty, wieże, budynki lądowe czy budowle morskie. Także
różnego rodzaju konstrukcje jezdne lub samojezdne a nie narażone na ciągłe obciążenia
dynamiczne za swoją podstawę konstrukcyjną mają prawa statyczne.
=> do Spisu treści

Jest ono podstawowym prawem styki elementów metalowych i może być ekstrapolowane
do dowolnych substancji o budowie krystalicznej, czyli takich w których atomy czyli węzły
sieci kryształu są regularną strukturą przestrzenną najczęściej o bardzo gęstym upakowaniu.
Upakowanie w krysztale ciała stałego jest na tyle gęste, że prawie wszystkie z nich jako
substancje o większej gęstości toną w swoich cieczach, choć cieczy w ogólnej kategorii
funkcjonują jako substancje nieściśliwe. Przykładem bodaj najgęstszego upakowania atomów
ze wszystkich substancji w przyrodzie jest struktura diamentu, gdzie atomy węgla ułożone są
w sieć czworościenną, natomiast w graficie to sieć graniastosłupa.
diament
o strukturze
sieci ostrosłupa
prawidłowego
o podstawie
trójkąta
równobocznego

grafit o strukturze
sieci
graniastosłupa
prawidłowego
o podstawie
sześciokąta
równoramiennego

Dla sprawdzenia prawa proporcjonalności siły do wywołanego nią odkształcenia na skalę
przemysłową wykorzystuje się maszynę zwaną zrywarką dla próbki o kształcie walca.

mgr Jan Magoń

Edu_Mag

Dynamika

Strona 21 z 27

Potężne siły wytwarza się siłownikami hydraulicznymi a wykres towarzyszących im naprężeń
i odkształceń wykonywany jest automatycznie i może wyglądać następująco:
ε=Δl/l

Obszar granicznych wytrzymałości materiału
bez jakiegokolwiek znaczenia technologicznego.
Nigdy nie jest przewidziana wartość naprężenia
granicznego.
Strefa nie w pełni kontrolowanych odkształceń
na zimno i na gorąco np. lutowanie, zgrzewanie,
spawanie. Po tej obróbce trudno jest dokładnie
przewidzieć jej efekt, choć jest on możliwy do
oszacowania.

σ=F/S

Odkształcenia trwałe metali na zimno lub na
gorąco np. kucie, walcowanie, tłoczenie,
wyciskanie, przeciąganie, gięcie czyli tzw.
obróbka plastyczna
Granica odkształceń proporcjonalnych prawo
Hooke’a
σ(F) ~ ε(Δl) zakres połączeń
rozłącznych i elastycznych (sprężystych) np.
sprężyny. połączenia gwintowe (śrubowe),
nitowanie, kołkowanie itp.

Do wprowadzenia prawa Hooke’a koniecznym jest zdefiniowanie dwóch wielkości:
naprężenia σ występującego w ciałach stałych o budowie krystalicznej i będącego
odpowiednikiem w płynach (cieczach lub gazach). Jest to wielkość o identycznym
df
F
wymiarze jak ciśnienie i w podobny sposób definiowana:   . W kryształach mogą
S
występować różne odkształcenia w zależności od przełożonych sił i ich momentów
np. rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie, ścinanie itp. Każdemu z odkształceń
towarzyszą co najwyżej dwa rodzaje naprężeń: normalne, które identyfikuje się jako
prostopadłe do powierzchni kryształu i styczne do tej powierzchni, pomimo że
ciśnienie jest skalarem.
względne odkształceni ε definiowane dla rozciągania jako przyrost długości Δl do
df
l
długości początkowej l0 :   . Jest to wielkość bezwymiarowa, która może być
l0
wyrażona w procentach.
Prawo Hooke’a to właśnie stwierdzona doświadczalnie w pewnych granicach (różnych
dla różnych substancji) proporcjonalność naprężenia do względnego odkształcenia:
F
l
 E  . Współczynnik proporcjonalności
  E   lub w pełnym rozwinięciu
S
l0
2
E[N/m ] nosi nazwę modułu Younga i jest on zależny od rodzaju materiału.
W interpretacji fizycznej jest to naprężenie przy którym Δl= l0, czyli następuje dwukrotny
przyrost długości. Rzadko który materiał wytrzymuje tego typu obciążenia, gdyż
wcześniej ulega zerwaniu i dla większości z nich jest to wielkość hipotetyczna
wyznaczana z przeliczeń wyników doświadczalnych. Ma ona jednak bardzo duże
znaczeni technologiczne, gdyż pozwala dobrać materiał do danego założonego
i przewidywanego obciążenia statycznego
=> do Spisu treści
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Jest to energia, którą uzyskuje dany układ stosujący się do prawa Hooke’a po
odkształceniu o wartość x go siłą zewnętrzną F. Siła ta jest proporcjonalna do tego
odkształcenia a współczynnik proporcjonalności zwyczajowo nazywa się stałą sprężyny
o wymiarze [N/m] i oznacza przez k. Formalnie zapisuje się to: F  k  x . Średnia siła
wykonująca pracę na drodze x to po prostu średnia arytmetyczna minimalnej F=0
0kx kx
i maksymalnej F=kx czyli: Fśr 
, natomiast praca W przez nią wykonana

2
2
kx
k  x2
W

F

x


x

 E ps . Każdy rodzaj pracy odkształcenia wykonanego
wyniesie:
śr
2
2
siłą zewnętrzną lub zewnętrznym momentem siły jest odzyskaniem tej pracy w postaci w/w
energii sprężystości.
=> do Spisu treści

Ciecze i gazy, których wspólną cechą jest zmienność kształtu czyli płynność noszą
wspólnie techniczną nazwę płyny lub ośrodki ciągłe. Dodatkowo bardzo duża ściśliwość
gazów w porównaniu do cieczy sprawia, że dynamika gazów (aerodynamika) ma specyficzną
metodykę w porównaniu do dynamiki cieczy (hydrodynamiki), która ze względu na
nieściśliwość jest bliższa kryształom.
=> do Spisu treści

Każdy pojemnik z cieczą podlega działaniu sił grawitacji zarówno na sam pojemnik jak
i na zawartą w nim ciecz. Dla wprowadzenia zależności ciśnienia wywieranego przez ciecz na
dno zbiornika przyjmijmy, że zbiornik jest o podstawie kwadratowej o boku a i zawarta
w nim ciecz zajmuje poziom o wysokości h.
V = S*h = a2 * h
Masa cieczy w zbiorniku:

Ciężar cieczy w zbiorniku:
h
Ciśnienie cieczy na dno zbiornika:

Fg=mV

a
p=Fg/S

S=a2

a

Ciśnienie płynu (cieczy lub gazu) na dno zależy od jego
gęstości γ lub czasem oznaczanej ρ, wysokości jej
poziomu h i przyspieszenia grawitacyjnego pola
w którym ciecz się znajduje. Dla Ziemi średnio g=
9,81[m/s2].
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wyprowadzona

df

i zdefiniowana zależność: ph    g  h , gdzie ρ to gęstość cieczy w zbiorniku.
=> do Spisu treści

Są to dwa prawa o kluczowym znaczeniu technicznym jeśli chodzi o zastosowanie
techniczne płynów w ogólności i cieczy w szczególności.
Prawo Pascala – podstawa działania pras
i hamulców hydraulicznych
F2 S2 h2

Prawo Archimedesa – podstawa pływalności
obiektów
Siła wyporu Fw= ρ1 V1 g równa ciężarowi
wypartego przez obiekt ośrodka płynnego (cieczy
lub gazu)

F1 S1 h1

F1 to siła czynna działająca (np. pedała pompy
hamulcowej) na tłok 1 o polu przekroju
poprzecznego S1 i przesuwająca go na odległość h1.
F2 to siła odbierana (na klockach hamulcowych)
działająca od tłoka 2 o polu przekroju poprzecznego
S2 po przemieszczeniu go na odległość h2.

Siła ciężkości (ciężar grawitacyjny) obiektu
pływającego P=mg=ρ0 V0 g

Ciśnienie zewnętrzne wywołane na płyn
rozchodzi się we wszystkie strony
jednakowo – to jest treść prawa Pascala.

Siła wyporu Fw ośrodka płynnego
działająca na zanurzony w nim obiekt
o ciężarze P=mg jest równa ciężarowi
tego wypartego ośrodka – to jest treść prawa
Archimedesa

Dla pras jak i dla hamulców hydraulicznych obowiązuje omówiona wcześniej zasada
zachowania pracy, czyli mniejsza siła czynna F1 np. na pedał hamulca równoważy (wywiera
większą) siłę F2 na tłoczki ściskające tarczę hamulcową lub rozpierające szczęki hamulcowe
lecz w zamian za to siła F1 działa na dłuższej drodze h1 co z kolei wymusza znikomo mały luz
h2 na tłoczku siły F2, czyli: F1  h1  F2  h2 , natomiast warunek równowagi hydraulicznie
połączonych tłoków jest następujący:

F1 S 2

.
F2 S1

Jeżeli gęstość ρ0 ciała (obiektu) zanurzonego w płynie o gęstości ρ1 jest większa od
gęstości tego płynu to obiekt pływa w płynie, gdy mniejsza tonie w płynie. Gdy gęstości są
równe to obiekt może pływać na dowolnej głębokości. Wykorzystuje się to do sterowania
okrętami a w przyszłości być może statkami podwodnymi, gdzie do zanurzenia zbiorniki
balastowe wypełnia się wodą a do wynurzenia opróżnia je z wody, do pływania na określonej
głębokości wykorzystuje się stery wysokości podobnie jak w samolocie.
=> do Spisu treści
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Są to prawa także i istotnym znaczeniu technicznym.
Prawo Bernouliego – podstawa działania linii
przesyłowych płynów (rurociągów)

v1

Prawo Stokesa – podstawa ruchu obiektów
w płynach z uwzględnieniem oporów ośrodka
siła oporu Stokesa

v2

S1

siła wyporu Archimedesa

S2

h1

s

h2

siła ciężkości kulki
równanie przepływu laminarnego (warstwowego)

Dla przepływu poziomego w rurach o zmiennym
przekroju
odpada drugi składnik (ciśnienie
hydrostatyczne) trzyskładnikowej sumy i równanie
przepływu (Bernouliego) przyjmuje postać:

p 

1
    2  const .
2

Ogólny wniosek z prawa Bernouliego to odwrotna
proporcjonalność ciśnienia w rurze p do prędkości
przepływu v. Wykorzystuje się to we wszelkiego
typu dyszach, gdzie kosztem zmniejszenie
przekroju uzyskuje się większą prędkość wypływu
np. dysze prądownic gaśniczych, aerozoli,
gaźnikowe silników benzynowych, wtryskiwacze
silników Diesla itp.

Po włożeniu kulki do cieczy jej prędkość rośnie,
ponieważ wypadkowa sił jest po stronie ciężaru
kulki. Siła oporu dynamicznego Stokesa F S jest
liniową funkcją prędkości opadania v i dla pewnej
jej wartości osiąga stan równowagi Fg = FW + FS ze
stałym ciężarem Fg i stałą siłą wyporu FW. Dalsze
opadanie jest już ruchem jednostajnym. Prędkość
graniczną
tego
opadania
znajduje
się
doświadczalnie mierząc czas opadania kulki t na
drodze s po wcześniejszym uwzględnieniu drogi
rozbiegu czyli v = s/t. Po przekształceniach
możemy wyznaczyć współczynnik η zwany
współczynnikiem
lepkości
dynamicznej
z zależności:



2  r 2  g  cieczy  kulki   t
9 s

Ma to istotne znaczenie techniczne dla wszelkich
ruchów obiektów w ośrodkach płynnych (woda,
powietrze itp).

=> do Spisu treści

Siły bezwładności to grupa sił do których nie stosują się zasady dynamiki, które są
spełnione tylko w tzw. układach inercjalnych czyli takich, które poruszają się co najwyżej
prostoliniowo jednostajnie. Występują one tylko w układach przyspieszanych jako reakcja na
przyspieszanie obiektów. Reakcja ta jest zawsze jednakowa i jest to odrzut bezwładny
przyspieszanego obiektu w stronę przeciwną do przyspieszenia. Jest to grupa sił, które
znacznie częściej mają szkodliwe niż pożyteczne znaczenie w technice zwłaszcza
komunikacyjnej, gdyż nieodłącznie wiąże się to z koniecznością przyspieszania i hamowania
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prostoliniowego lub dośrodkowego na łukach i wirażach. Ogólnie
 df





bezwładności definiuje się następująco: Fb   m  a  m  a
=> do Spisu treści
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wszystkie

siły

! !!

Aby w ogóle nastąpił ruch koniecznym jest wytworzenie wypadkowej siły ciągu
i przyspieszenie obiektu od stanu spoczynku do jakieś wartości końcowej. Podobnie chcąc
zmienić wartość prędkości na mniejszą koniecznym jest hamowanie czyli wypadkowa siła
przeciwna do prędkości. Szczególnie groźnymi są nagłe hamowania np. zderzeniowe,
w czasie których następuje gwałtowny rzut w stronę ruchu (prędkości). Może to powodować
groźne skutki dla tego obiektu.
Siły bezwładności w ruchu przyspieszanym
(uderzenie od tyłu innym samochodem).
siła bezwładności Fb1= m1 *( – ap ) głowy kierowcy
(zwrot w prawo) równoważona podgłówkiem fotela

Siły bezwładności w ruchu opóźnionym

(hamowanie zderzeniowe).
wzrastająca siła bezwładności Fb =
( zwrot w lewo)

m * ( – ah )

siła bezwładności

Fb2= m2*(– ap )

całego ciała kierowcy
(zwrot w prawo)
równoważona
oparciem fotela

uderzenie od tyłu drugim samochodem (przyspieszanie ap )
(zwrot w lewo)

Przy
gwałtownym
przyspieszaniu
nawet
zderzeniowym jak przy uderzeniu od tyłu innym
samochodem jedyną ochroną jest oparcie fotela
i podgłówek tego oparcia. Jeżeli ten podgłówek jest
ustawiony pod szyją (tak czasami robią kierowcy dla
większej wygody prowadzenia pojazdu) to w trakcie
tego uderzenia ze swoim ukształtowaniem działa jak
klin co dodatkowo zwiększa ryzyko zerwania
kręgów szyjnych kierowcy i pasażerów.
W samochodach (o ile tak można nazwać bolidy
Formuły 1) osiągających poziome przyspieszenia
nieco większe od wartości przyspieszenia ziemskiego
g=10 [m/s2] przeciążenie siłą bezwładności 2 –
krotnie przekracza ciężar kierowcy.
W samolotach wojskowych, które w trakcie walki
lub ćwiczeń mogą na dopalaczach osiągać
przyspieszenia 10g czyli 100 [m/s2] krótkotrwałe
przeciążenie spowodowane siłą bezwładności może
także 10 – krotnie przekraczać ciężar pilota, co już
jest na granicy wytrzymałości i wymaga lat
specjalistycznych treningów.
W codziennym życiu przeciążenia i niedoważkości
możemy zaobserwować w szybkich windach
wysokich budynków.

wzrastające przyspieszenie hamowania ah (zwrot w prawo)

W hamowaniu zderzeniowym trwającym około
0,25[s] od prędkości crasch – testu (60 [km/h])
samochodu poduszką powietrzną wyróżniamy etapy:
zadziałanie układu mechaniczno (czujnik zderzeniowy) –
elektronicznego – mikroprocesorowego (układ sterowania);
blokada pasów bezpieczeństwa (t1 = 0,05 [s] ).
„odpalenie” pironaboju uruchomiającego zawór butli ze
sprężonym powietrzem; dalsza blokada pasów bezpieczeństwa
(t2 = 0,05 [s] ).
nabicie poduszki powietrznej (air bag-u) około 50 [dm3]
sprężonego powietrza; dalsza blokada pasów bezpieczeństwa
(t3 = 0,05 [s] ).
natychmiastowe
otwarcie
zaworów
zwrotnych
wypuszczających powietrze z poduszki; odblokowanie pasów
bezpieczeństwa i amortyzujące uderzenie w częściowo
opróżnioną z powietrza poduszkę (t4 = 0,05 [s] ).
końcowa faza zderzenia; częściowe odbicie wsteczne od
poduszki połączone z zablokowaniem pasów dla
zabezpieczenia od uderzenia o kokpit sterowniczy i kierownicę,
która dodatkowo ma łamany przegubowo drążek sterowniczy
(t5 = 0,05 [s] ).

Całość w/w czynności sterowana jest elektronicznie, gdzie
jednakowo ważne jest działanie poduszki jak i pasów
bezpieczeństwa. Nie zapięcie ich w przypadku zderzenia
może zakończyć się płaskorzeźbą w miejscu gdzie
normalnie znajduje się twór przestrzenny i nazwie twarz.
Poza tym w samochodach funkcjonują w przedniej części
tzw. kontrolowane strefy zgniotu z odpowiednio
ukształtowanych blach nadwozia, których zadaniem jest
przejęcie pierwotnej energii zderzenia przekształcającej
w/w konstrukcję w harmonijkę nadającą się tylko na auto –
złom, choć dobry (czytaj polski) „fachowiec” i to potrafi
wyklepać na koszt ścinanych w przyszłej eksploatacji opon
i oczywiście bezpieczeństwa ruchu.
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=> do Spisu treści

Każda zmiana kierunku ruchu czyli prędkości Δv wiąże się z wystąpieniem


v
przyspieszenia a będącego z definicji funkcją tej zmiany : a 
a to z kolei zgodnie z II
t
  


v
zasadą dynamiki Newtona Fw  m  a  m    można uzyskać dla danej masy m tylko
 t 
 
poprzez wytworzenia siły wypadkowej Fw , której kierunek i zwrot wymusza identyczny
kierunek i zwrot zmiany prędkości. Dla ruchu krzywoliniowego jest to zawsze zmiana do
środka krzywizny toru ruchu, czyli kierunek identyczny z kierunkiem promienia krzywizny
tego toru i dlatego przyspieszenie to nazywa się dośrodkowym oznaczając najczęściej jako ad.
v2
Doświadczalnie łatwo wykazać, że jego wartość wyraża się zależnością: ad  , czyli dla
r
danej chwilowej prędkości v, którą mamy zmienić Δv w stronę chwilowego środka krzywizny
jest funkcją proporcjonalną do jej kwadratu a odwrotnie do żądanego promienia krzywizny r.
Jest to naturalna pułapka dla wszystkich początkujących kierowców pojazdów, których
rozumowanie jest w większości liniowe a nie kwadratowe wymuszone przez naturę.


siła odśrodkowa bezwładności F1od = mc (-a1d)
wzdłuż promienia krzywizny (prostopadła do toru)
mc masa człowieka w przyspieszanym układzie 1

2
siła dośrodkowa F1d = m1a1d = m1v1 /r1
wzdłuż promienia krzywizny r1 (prostopadła do toru)
m1 masa samochodu 1

prędkość liniowa v1
prostopadła do promienia
krzywizny r1 (styczna do
toru)
prędkość liniowa v2 prostopadła do
promienia krzywizny (styczna do toru)

siła odśrodkowa bezwładności F2od = mc (-a2d)
wzdłuż promienia krzywizny (prostopadła do toru)
mc masa człowieka w przyspieszanym układzie 2

promień krzywizny toru
środek krzywizny toru

r

O

2
siła dośrodkowa F2d = ma2d = m2v2 /r2
wzdłuż promienia krzywizny r2 (prostopadła do toru)
m2 masa samochodu 2
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Siły odśrodkowe bezwładności występują w każdym układzie przyspieszanym i zawsze
przeciwstawiają się jakiejkolwiek zmianie kierunku ruchu. Jeżeli siła wymuszająca ten ruch
jest zbyt mała to ich działanie powoduje ruch po prostej stycznej do toru. Dla pojazdów
kołowych tą siłą jest zawsze tarcie opon o jezdnię a przy śliskiej nawierzchni, nieznanym
promieniu krzywizny toru i zwiększonej prędkości od której kwadratu zależy siła dośrodkowa
może okazać się zbyt mała do utrzymania samochodu w łuku jezdni.
=> do Spisu treści
Wyznacz wartość siły bezwładności działającej na orbitalny
elektron w stanie podstawowym w atomie wodoru i porównaj ją z wartością wymuszającą
ruch po okręgu czyli elektryczną siłą kulomba.

Spis treści rozdziału:
1. Zasady dynamiki Newtona.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Podstawowe pojęcia dynamiki.
Zasady dynamiki i ich interpretacja.
Pęd i Zasada Zachowania Pędu (ZZP).
Zasady dynamiki wyrażone poprzez pęd.

2. Dynamika w ruchu obrotowym.
3. Tarcie i inne opory ruchu.
3.1. Tarcie w ruchu ciał stałych.
3.2. Opory ruchu w płynach (ciecze lub gazy).

4. Praca i moc.
4.1. Praca i jej interpretacje.
4.2. Moc i jej interpretacje.
4.3. Zasada zachowania pracy w maszynach prostych.

5. Energie i ich zachowanie.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Energia kinetyczna w ruchu postępowym.
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym.
Energie potencjalne mechaniczne.
Zasada Zachowania Energii Mechanicznej (ZZE).

6. Elementy statyki.
6.1. Prawo Hooke’a.
6.2. Energia potencjalna sprężystości.

7. Elementy hydrodynamiki i aerodynamiki.
7.1. Ciśnienie hydrostatyczne.
7.2. Prawo Pascala i Archimedesa.
7.3. Prawo Bernouliego i Stckesa.

8. Siły bezwładności.

8.1. Siły bezwładności w ruchu postępowym.
8.2. Siły bezwładności w ruchu krzywoliniowym.

