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Уроки 50-51(18.03.2021) 2Е-1, Основи технічної механіки 

ТЕМА :ДИНАМІКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ 

РІВНОВАГА ТІЛ, ЯКІ МАЮТЬ ЗАКРІПЛЕНУ ВІСЬ ОБЕРТАННЯ. 

 

З'ясуємо, за яких умов нерухоме тіло, що має закріплену вісь обертання, 

не обертатиметься під дією прикладених до нього сил. 

Розглянемо умову рівноваги тіла, закріпленого на осі, при дії на нього 

тільки двох сил. 

Якщо тіло може обертатися відносно деякої осі, то для його рівноваги 

недостатньо рівності нулю рівнодійної усіх сил. 

Дія обертаючої сили залежить не лише від її величини, але і від відстані 

між лінією дії сили і віссю обертання. 

 

Рисунок 1.22.  

 

Для рівноваги необхідно, по-перше, щоб ці сили, діючи окремо, 

повертали тіло в протилежних напрямах. При розташуванні сил, як показано 

на рисунку 1.22 можна підібрати такі величини сил, щоб тіло знаходилося у 

спокої.  

По-друге, виявляється, що для рівноваги тіла, закріпленого на осі, істотні 

не лише величини сил, але і відстані від точок їх прикладення до осі 

обертання.  Якщо позначити величини сил через  F1 і F2, а довжини радіусів, 

проведених в точки їх прикладення через d1  і d2, то умова рівноваги 

виразиться рівністю 

F1d1 = F2d2 

Величина Fd=М  називається моментом сили відносно осі обертання. 

Тепер можна сформулювати умову рівноваги твердого тіла, що має 

закріплену вісь обертання. 

Тіло, що має нерухому вісь обертання, знаходиться в рівновазі, 

якщо сума  моментів усіх прикладених до тіла сил відносно цієї осі 

дорівнює нулю:  

M1 + M2 + .. = 0.  
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Моментам сил, які обертають тіло за годинниковою стрілкою, зазвичай 

приписують позитивний знак, а проти стрілки годинника - негативний. 

Момент сили і момент інерції тіла відносно осі обертання. 

Дамо більш строге визначення моменту сили. Моментом сили відносно, 

будь-якої осі, називається вектор М, який визначається виразом: 

 

                                                                 

Кінетична енергія обертального руху. 

Момент інерції. 

Якщо тіло рухається поступально, то усі точки його мають одну і ту ж 

швидкість v. Кінетична енергія будь-якої частини тіла масою mi, буде рівна 

miv2/2, а кінетична енергія усього тіла визначається сума кінетичних енергій 

частин тіла. 
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Отже, у разі поступального руху тіла його кінетична енергія має такий 

самий вираз, як і для матеріальної точки. 

Якщо тіло обертається біля деякої осі з кутовою швидкістю ω, то лінійні 

швидкості точок не однакові, вони пропорційні відстаням точок до осі 

обертання : 

ii
rv  . 

Розглянемо суму кінетичних енергій усіх часток тіла, що обертається, : 
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Цю формулу для обертальної кінетичної енергії тіла можна привести до 

виду, аналогічного виразу кінетичної енергії поступального руху, якщо 

ввести величину І (момент інерції тіла). 

Моментом інерції матеріальної точки називається добуток маси 

точки на квадрат відстані до осі обертання. 

                                                                  2

0
mrI   .                                  (1.36) 

Момент інерції тіла, відносно осі обертання, дорівнює сумі моментів 

інерцій усіх матеріальних точок тіла : 

                                                                  
2

ii
rmI  .                            (1.37) 

Отже, кінетична енергія тіла, що обертається, визначається такою 

формулою: 
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Ця формула відрізняється від формули кінетичної енергії поступального 

руху тим, що замість маси тут знаходиться момент інерції, а замість лінійної 

швидкості - кутова швидкість. 

Великою кінетичною енергією маховика, користуються в техніці, щоб 

зберегти рівномірність ходу машини при навантаженні, що несподівано 

міняється. Спочатку, щоб привести маховик з великим моментом інерції, від 

машини потрібно витрата значної роботи, та зате при раптовому 

включенні великого навантаження машина не зупиняється і виконує роботу 

за рахунок кінетичної енергії маховика. 

У тому випадку, коли тіло одночасно здійснює і поступальний і 

обертальний рух, кінетична енергія тіла дорівнює: 
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Моменти інерції деяких тіл. 

Обчислення моментів інерції тіл проводиться за допомогою 

інтегрального числення. Щоб дати уявлення про хід подібних розрахунків, 

знайдемо момент інерції стержня відносно перпендикулярної до нього осі 

(рис. 1.24). 
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Рисунок 1.24. 
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Нехай S площа перерізу стержня, ρ-густина матеріалу стержня, l - 

довжина стержня. Виділимо елементарно малу частину стержня dx, що 

знаходиться на відстані х від осі обертання. Тоді її маса dm= ρsdx. Оскільки 

вона знаходиться на відстані х від осі обертання, її момент інерції  dI= 

ρsх2dx. Інтегруємо в межах від 0 до l: 
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У тому випадку, якщо вісь обертання проходить через середину стержня 

(рис. 1.25) 
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                                                       Рисунок 1.25. 

інтегрування проводимо в межах від 0 доl/2, а кінцевий результат 

подвоюємо                                                 

                       
2/l

0

232
2/l

0

2
.lm

12

1
ls

24

2
dxxs2dxxs2I                 (1.41) 

Приведемо моменти інерції деяких однорідних  тіл  рис 1.26.  

 

Рисунок 1.26. 

Момент інерції круглого диска або суцільного циліндра, радіусу R 

відносно осі, що проходить через його центр і перпендикулярної до його 

площини (рис.1.26 а). 
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Момент інерції тонкого круглого кільця радіусу R, або тонкостінного 

циліндра відносно осі, що проходить через його центр і перпендикулярної до 

його площини (рис.1.26 б). 
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Момент інерції кулі, радіусу R відносно осі, яка співпадає ї з її діаметром  

(рис.1.26 в). 
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Момент інерції тонкого стержня, завдовжки l відносно осі, що проходить 

через його центр і перпендикулярної до стержня (рис.1.26 г). 
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Теорема Штейнера. 

У тому випадку, коли вісь обертання не співпадає з віссю симетрії, 

знаходити момент інерції можна за допомогою теореми Штейнера : 

Момент інерції I відносно довільної осі дорівнює сумі моментів 

інерції I0 відносно осі, паралельній даній і проходить через центр маси 

тіла, і добутку маси тіла на квадрат відстані а між осями.  

                                                              2

0 mII a  .                                                     

(1.46) 

Основне рівняння динаміки обертального руху 

Нехай до деякого тіла, яке може обертатися відносно нерухомої осі O, 

прикладена сила F з плечем r (рис . 1.27). Визначимо кутове прискорення ε, 

яке придбає тіло під дією цієї сили.  

 

 

                                                  r 

                                               О 

                                                     F  

                                                           Рисунок 1.27.  

Допустимо, що за час dt тіло повертається з кутовою швидкістю ω  на кут 

dφ= ωdt, причому точка прикладення сили описує дугу dS=rdφ. Робота, що 
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здійснюється силою F за час dt, буде рівна Fds, або Frωdt. Ця робота йде на 

збільшення кінетичної енергії тіла. 
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Враховуючи, що момент сили М=Fr, отримуємо: 

                                      
dt

d
IМ


 ,  або   IМ .                                      (1.47) 

Отримане рівняння називається основним рівнянням динаміки 

обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі. 

 

                     Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу 

Зважаючи на можливість зміни моменту інерції тіла під час обертання, 

основне рівняння динаміки обертального руху запишемо у такому вигляді: 

 
dt

Id
М


 . 

З'ясуємо фізичний зміст величини Iω. При обертальному русі тіла кожна 

його частка з масою m описує коло деякого радіусу r, маючи при цьому 

швидкість v (рис. 1.28).  Добуток маси на швидкість mv - є імпульс цієї 

частки. Добуток імпульсу частки на найкоротшу відстань до осі обертання, 

тобто величина mvr, називається моментом імпульсу L частки відносно осі 

обертання.        mv 

 

                                                 r  

                                               O 

                                       Рисунок.1.28.             

Узявши суму моментів імпульсу усіх часток, що становлять тіло, 

отримаємо момент імпульсу усього тіла. 

  2
rmmvrL . 

Виносячи за знак суми загальний для усіх точок множник ω і 

враховуючи, що Σmr2 є моментом інерції тіла отримаємо: 

                                                 ImrL
2 .                                       (1.48) 
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  Таким чином, момент імпульсу твердого тіла відносно нерухомої осі 

дорівнює добутку моменту інерції на кутову швидкість. 

Момент імпульсу розглядається як вектор, спрямований по осі 

обертання і співпадаючий по напряму з вектором кутової швидкості. 

Тоді  рівняння динаміки обертального руху можна записати у такому 

вигляді: 

                                           
dt

Ld
М



 .                                                   (1.49) 

Розглянемо окремий випадок, коли на тіло не діють зовнішні сили або 

вони такі, що їх рівнодійний момент відносно осі обертання дорівнює нулю.  

Але, якщо зміна моменту імпульсу дорівнює нулю,  сам момент 

імпульсу залишається постійний. 

                                        constIL 


 .                                           (1.50) 

Отже, якщо на тіло не діють зовнішні сили (чи результуючий момент їх 

відносно осі обертання дорівнює нулю), то момент імпульсу тіла відносно осі 

обертання залишається постійним. Цей закон носить назву закону 

збереження моменту імпульсу відносно осі обертання. 

Наведемо декілька прикладів, що ілюструють закон збереження моменту 

імпульсу. Гімнаст, виконуючи сальто, підтискає до тулуба руки і ноги. Цим 

він зменшує свій момент інерції, а оскільки добуток Iω повинен залишатися 

незмінним, то кутова швидкість зростає, і в короткий проміжок часу, поки 

гімнаст знаходиться в повітрі, він устигає зробити один або декілька 

оборотів. 

Кулька, прив'язана до нитки, що намотується на палицю; у міру того як 

зменшується довжина нитки, зменшується момент інерції кульки, отже, 

зростає кутова швидкість. 

Зіставляючи рівняння, що характеризують закони динаміки 

обертального руху і порівнюючи їх із законами прямолінійного 

поступального руху, можна помітити, що формули, що визначають 

обертальний рух відносно нерухомої осі, аналогічні формулам для 

прямолінійного поступального руху. 
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Питання для самоперевірки 

1. Що називається моментом сили і моментом інерції тіла відносно 

нерухомої осі. Вкажіть одиниці виміру моменту сили, моменту інерції.  

2. Що таке момент імпульсу матеріальної точки? Твердого тіла? Як 

визначається напрям моменту імпульсу? 

3. Вивести формули моментів інерції обруча, суцільного циліндра, кулі. 

4. У чому полягає фізична суть закону збереження моменту імпульсу? 

Наведіть приклади використання закону збереження моменту 

імпульсу. 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 

 


