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Уроки 48-49 (18.03.2021), 2Е-1, Основи технічної механіки 

ТЕМА: РОБОТА ПРИ ПОСТУПАЛЬНОМУ Й 

ОБЕРТАЛЬНОМУ РУСІ 

 

 

Механічна робота - це процес переміщення тіла під дією прикладеної 

сили. 

І Робота при поступальному русі дорівнює добутку сили на переміщення і 

на косинус кута між ними (рис. 1.63): 

                                  cosFSW   

Величина роботи залежить від кута між напрямком сили і 

переміщенням: 

1) якщо а = 0° (рис 1.64, а), W=FS; 

2) якщо а = 180° (рис 1.64, б), W= - 

FS; 

3) якщо а = 90° (рис 1.64, в), W= 0.  

1. Робота сили ваги дорівнює до-

бутку сили ваги на висоту (рис. 

1.65): 
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2 Робота сили пружності дорівнює добутку сили пружності на величину 

деформації (рис. 1.66): 

3 Робота сили тертя визначається за наступними формулами: 

а) якщо тіло рухається горизонтально (рис. 1.67), 

 

 

 

 

Сила тертя (величина, яка виникає в наслідок взаємо-  

дії двох поверхень тертя) 

 

 

де   Rn - сила нормального тиску; 

      f— коэффициент тертя ковзання, величина якого залежить від 

властивостей   поверхні. Для визначення сили тертя складаємо рівняння 

рівноваги: 

 

 

 

де с- коефіцієнт твердості матеріалу. 
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б) якщо тіло рухається по похилій площині  

                                                                       

 

 

Для визначення сили тертя складемо рівняння рівноваги: 

 

ІІ. Робота при обертальному русі (рис. 1.69) 

визначається по формулі 

        

               

              

За одиницю роботи приймається 1 Дж:         1 Дж = 1 Н м. 

МЕХАНІЧНА ПОТУЖНІСТЬ ПРИ ПОСТУПАЛЬНОМУ ТА 

ОБЕРТАЛЬНОМУ РУСІ 

Потужність - це величина, чисельно рівна роботі за одиницю часу: 
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Потужність при поступальному русі 

                       

 

Якщо α = 0, то 

 

Потужність при обертальному русі  

                                  

Коефіцієнт корисної дії (ККД) машин і механізмів - це величина, що 

показує, яка частина від усієї виконаної роботи витрачається корисно: 

 

       де Wпол, Wзатр — корисна і витрачена робота; 

       Рпол, Рзатр — корисна і витрачена потужність. 

За одиницю потужності приймається 1 Вт: 

1 Вт = 1 Дж/с. 

 

Задача 1. 

Маховик обертається разом з горизонтальним валом, цапфи /ділянки, що 

спираються підшипники/ якого мають діаметр d=100мм. Навантаження на 

кожний з двох підшипників вала F=400 Н. Приведений коефіцієнт тертя 

кoв3ання в підшипниках f=0,05. Визначити роботу, що витрачається не 

подолання тертя за два оберти маховика. 

Розв"язання. 
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Сила тертя в підшипнику: 

Ff=f·Rn=f·F . 

За два оберти маховика точка прикладення сили тертя ковзання пройде шлях 

S=2π·d, 

Робота сил тертя у двох підшипниках: 

W=2·F·S=2·f·F·2·π·d=2·0,05·400·2·3,14·0,1=25,12 Дж. 

Розв"язання могло б бути і таким: 

І/ момент сил тертя в підшипниках як добуток сили тертя ковзання Ff на 

радіус вала: 

TFf=Ff·d/2 , 

2/ робота момента сил тертя ковзання у двох підшипниках як подвоєний 

добуток момента тертя на кут повороту в радіанах /за два оберти φ=4π / 

W=2·T·F·f·φ=2·f·F·d/2·4π=2·0,05·400·100/2·4·3,14=25,12 Дж. 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як визначається величина елементарної роботи сили? 

2. Як визначається робота сили на кінцевому переміщенні? 

3. Чому дорівнює елементарна робота сили, прикладеної до твердого 

тіла? 

4. Чому дорівнює робота сили, прикладеної до твердого тіла, що 

обертається? 

5. Чи входять до рівняння, що визначає теорему про зміну кінетичної 

енергії системи, внутрішні сили цієї системи? 

6. Як dизначається потужність при обертальному русі тіла ? 

Відповіді на питання та конспекти надсилати на пошту 

ashmarina@ukr.net 


