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ТЕМА :ПРЕДМЕТ ДИНАМІКИ. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ 

ДИНАМІКИ  

Динамікою називається розділ механіки, в якому вивчається рух мате-ріальних 

тіл в залежності від діючих на них сил.  

Динаміка (dynamics) являє собою найбільш загальний розділ механіки, який має 

особливе значення для розв’язання багатьох практичних задач в різних 

областях техніки.  

Засновником динаміки є великий італійський вчений Галілей (1564 – 1642). Він 

вперше ввів в механіку поняття швидкості і прискорення точки, що рухається, 

при нерівномірному прямолінійному русі і встановив закони падіння тіл в 

пустоті. Галілей сформулював перший закон динаміки – закон інерції, 

встановив, що рух тіла, кинутого під кутом до горизонту в пустоті, відбувається 

по параболі.  

Голландський вчений Гюйгенс (1629 – 1695) ввів поняття моменту інерції, 

створив теорію маятника, винайшов годинник. Узагальнивши поняття 

прискорення на випадок криволінійного руху точки, Гюйгенс встановив 

поняття відцентрової сили.  

Робота, що розпочата Галілеєм зі створення динаміки, була завершена великим 

англійським вченим Ньютоном (1643 – 1727), який в своєму знаменитому творі 

«Philosophiae naturalis principia mathematica» («Математические начала 

натуральной философии») (1687) сформулював основні закони класичної 

механіки і на основі цих законів дав систематичне викладення динаміки. 

Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння.  

Особливе значення мав встановлений Ньютоном закон рівності дії і протидії, 

який дозволив перейти від динаміки матеріальної точки до динаміки механічної 

системи.  

Розвиваючи ідею Декарта (1596 – 1650) про збереження кількості руху, Ньютон 

встановив, що зміна кількості руху механічної системи визначається лише 

зовнішніми силами.  

Область застосування законів класичної механіки, що створена Галілеєм і 

Ньютоном, як показали відкриття кінця XIX і першої чверті XX ст., обмежена. 

Ці закони не узгоджуються з досвідом при вивчені руху тіл, швидкість яких 

одного порядку зі швидкістю світла. Нова релятивістська механіка (теорія 

відносності), що створена на початку XX ст. німецьким фізиком Альбертом 

Ейнштейном (1879 – 1955), докорінно змінила уявлення механіки про простір, 

час, масу і енергію.  

Однак результати, що отримані на основі законів класичної і релятивістської 

механіки для тіл, швидкість яких менша швидкості світла, практично 

збігаються. 



Динаміка вивчає механічний рух матеріальних об’єктів, що виникає під дією 

сил, прикладених до цих об’єктів. 

Саме у динаміці ставляться і розв’язуються дві основні задачі механіки:  

- за відомим законом руху матеріального об’єкта потрібно визначити сили, які 

цей рух викликають (перша або пряма задача);  

- за відомими силами, що діють на матеріальний об’єкт, потрібно знайти закон 

його руху (друга або обернена задача).  

Звичайно динаміку в залежності від конкретного поняття матеріального об’єкта 

поділяють на три частини: динаміку матеріальної точки, динаміку системи 

матеріальних точок і динаміку твердого тіла.  

 

Основні поняття та закони динаміки  

 

В основі динаміки лежать закони Ньютона, викладені в «Математических 

началах натуральной философии». При формулюванні основних законів 

динаміки користуються такими поняттями, як сила, інертність, маса, 

матеріальна точка.  

Сила (force) – це міра механічного прояву фізичного впливу на матеріальні 

тіла. Сила, як векторна величина, підпорядкована всім законам векторного 

числення.  

Основні види сил: сила тяжіння ( Р mg , або /m P g ); сила тертя (); сила 

пружності ( F cx , де с – коефіцієнт жорсткості [H / м]); сила в’язкого тертя  

( R V ), сили аеродинамічного (гідродинамічного) опору.  

Одиницею вимірювання сили є Н (Ньютон) – це сила, яка надає масі в 1 

кілограм прискорення в 1 м/с2. Незалежним первинним поняттям в теоретичній 

механіці є маса. Під масою розуміють інертність тіла. З іншого боку, масу 

можна визначити як кількість речовин в тілі, що пропорційна його вазі 

(«гравітаційна маса»). У теоретичній механіці приймається, що маса не 

змінюється за часом, її величина не залежить ні від швидкості точки, ні від її 

положення у просторі. 

Матеріальна точка (particle) – це матеріальне тіло (тіло, що має масу), 

розмірами якого при вивченні його руху можна знехтувати.  

Закони динаміки  

Перший закон Ньютона (закон інерції)  

Ізольована матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного і 

прямолінійного руху доти, доки вплив з боку інших сил не виведе її з цього 

стану.  

Другий закон Ньютона (основний закон динаміки)  



Швидкість зміни кількості руху матеріальної точки дорівнює силі, що діє на цю 

точку. Прискорення матеріальної точки пропорційне прикладеній до неї силі і 

має однаковий з нею напрям:  

ma F  

Третій закон Ньютона (закон рівності дії та протидії)  

Сили взаємодії двох матеріальних точок або двох тіл (дія і протидія) рівні за 

величиною, напрямлені в протилежні боки і мають загальну лінію дії.  

Четвертий закон Ньютона (принцип суперпозиції)  

Прискорення матеріальної точки, що виникає при одночасній дії декількох сил, 

дорівнює векторній сумі прискорень, які надають точці окремі сили. 

У світлі теорії відносності класична механіка Галілея – Ньютона набула 

характеру її окремого випадку і зберігає своє значення і на теперішній час, 

будучи науково-теоретичною базою більшості галузей техніки.  

На основі законів Галілея – Ньютона в подальшому доводились теореми і 

встановлювались принципи механіки, які складають зміст сучасного курсу 

теоретичної механіки.  

Теорема про зміну кінетичної енергії або, як її раніше називали, теорема живих 

сил була сформульована І. Бернуллі (1667 –1748) і Д. Бернуллі (1700–1782). 

Теорема про зміну моменту кількості руху встановлена майже одночасно 

Ейлером і Д. Бернуллі у 1746 році.  

У 1716 році Я. Германом (1678–1733) академіком Петербурзької Академії наук, 

встановлено принцип механіки, що дає загальний метод, за допомогою якого 

рівнянням динаміки надається за формою вигляд рівнянь статики, який отримав 

назву петербурзького принципу (метод кінетостатики). У 1737 р. Ейлер 

узагальнив цей принцип і застосував його для вивчення коливань гнучких тіл. 

У 1743 р. Даламбер висловив принцип, що став базою побудови механіки 

систем, що підпорядковані в’язям. Принцип Даламбера дозволив розширити 

застосування принципу Германа – Ейлера на випадок складних систем, що 

складаються із значного числа пов’язаних між собою тіл. Лагранж (1736–1813) 

пов’язав принцип Германа – Ейлера – Даламбера із загальним принципом 

статики – принципом можливих переміщень і надав йому зручну для 

практичного застосування форму. Вперше принцип можливих переміщень було 

встановлено Стевіном (1545–1620). Галілей доповнив дослідження Стевіна 

міркуваннями про похилу площину і дав відоме формулювання золотого 

правила механіки: що виграється в силі, те втрачається в швидкості.  

Над науковим доведенням принципу можливих переміщень працювали : 

Бернулі, Фур’є, Пуассон, Ампер і Лагранж. Академік М. В. Остроградський 

узагальнив принцип можливих переміщень і застосував його до розв’язання 

багатьох нових задач механіки. Диференціальні рівняння руху механічної 

системи в узагальнених координатах були отримані Лагранжем і носять його 

ім’я. Рівняння Лагранжа визначають рух механічної системи в найбільш 



загальній формі. Ці рівняння Лагранж застосував до дослідження малих 

коливань системи, які мають велике практичне значення.  

В ХІХ і ХХ століттях велике значення для розвитку динаміки набувають роботи 

вчених, таких як О. Ляпунова, М. Жуковського, С. Чаплигіна, І. Мещерського, 

К. Ціолковського, О. Крилова та ін.  

О. Ляпунов (1857–1918) – розробник сучасної теорії стійкості руху. Йому 

належать також дослідження стійкості форм рівноваги обертової рідини.  

М. Жуковський (1847–1921) є засновником однієї з найважливіших областей 

механіки – аеродинаміки. Крім того, він написав велику кількість видатних 

робіт з гідромеханіки, гідравліки і динаміки твердого тіла. Робота М. 

Жуковського «О присоединенных вихрях» послужила теоретичною основою 

для визначення підйомної сили крила літака. М. Жуковського називають 

«Отцом русской авиации».  

Академік С. Чаплигін (1969–1942) – учень М. Жуковського також зіграв велику 

роль в розвитку авіації. Він ввів узагальнені рівняння руху, в яких граничні 

умови накладаються не тільки на положення точок, але і на їх швидкості. 

Створена С. Чаплигіним теорія неусталеного руху крила літака та аеродинаміка 

великих швидкостей є фундаментом розрахунку літа-ка.  

І. Мещерський (1859–1935) – автор відомого збірника задач з теоретичної 

механіки, в роботі «Динамика точки переменной массы» (1897) відкрив нову 

галузь механіки – механіка тіл змінної маси, одним із розділів якої є теорія руху 

реактивних апаратів.  

Створення основ розрахунку реактивного руху належить видатному 

російському вченому і винахіднику К. Ціолковському (1857–1935), який 

розробив конструкцію першої космічної ракети.  

Праці І. Мещерського і К. Ціолковського покладені в основу теорії руху 

сучасних багатоступінчатих ракет, що дозволили запустити штучні супутники 

Землі, космічні кораблі-супутники. Праці академіка О. Крилова (1863–1945) з 

теорії корабля, теорії гіроскопів, теорії коливань, рівнянь математичної фізики, 

зовнішньої балістики і теорії пружності значно вплинули на розвиток механіки.  

Вищезгадані вчені і винахідники в області механіки, які поклали в основу своїх 

робіт тісний зв’язок теорії і практики, створили великий внесок. 

 

Контрольні запитання : 

1. Що вивчає розділ теоретичної механіки – динаміка? 

2. Які закони лежать в основі динаміки? 

3. Що називають матеріальною точкою? 

Конспект і відповіді надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 


