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ТЕМА : КІНЕМАТИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

Модуль швидкості

Стале і змінне прискорення у прямокутній системі координат

Якщо рух точки задано координатним способом, тобто рівняннями

x= x(t) , y= y(t) , z= z (t) , то,

розклавши вектори r , V та a за ортами координатних осів, маємо:



 

Отже, проекції прискорення на нерухомі осі координат дорівнюють першим 

похідним відповідних проекцій швидкості за часом на ті самі осі або 

другимпохідним відповідних координат рухомої точки за часом. Модуль 

прискорення та його напрямні косинуси запишемо у вигляді 

 

Із рівняння (4.37) можна зробити висновок, що коли друга похідна від функції r 

дорівнює константі, то прискорення точки буде сталим. У протилежному 

випадку прискорення точки буде змінним. Рівняння руху і швидкість точки при 

натуральному способі завдання руху. 

Як уже зазначалося, рух точки є заданим у натуральній формі, якщо 

відомі її траєкторія та закон руху за траєкторією s= s (t ) (рис. 4.34). 

 



Кожній точці траєкторії відповідає певний радіус-вектор r (рис. 4.34), який 

можна розглядати як складну функцію часу 

r = r (s) = r (s(t)). 

Тому формулу для швидкості подамо у вигляді 

 

 

Отже 

 

 

З урахуванням (4.43) одержимо наступний вираз для швидкості при 

натуральному способі задання руху точки 

 

 

Дотичне і нормальне прискорення точки. Прискорення точки при натуральному 

способі задання руху. 

Відомо(4.4), що швидкість точки при натуральному способі задання руху має 

вигляд 

 

Отже прискорення отримаємо як 



 

 

Де      

Таким чином ми розподілили прискорення точки за осями натурального 

тригранника. 

Частина прискорення 

 

називається дотичною складовою прискорення. 

Друга частина прискорення 

 

 

називається  нормальною складовою прискорення. Вона спрямована у середину 

увігнутості траєкторії, тобто до центру її кривизни. 

Таким чином, прискорення точки 

 

Із (4.45) отримуємо формули для проекцій на натуральні вісі 

 

Проекція прискорення на позитивний напрямок дотичної, який співпадає з 

напрямком одиничного вектора t , називається дотичним прискоренням, а на 



головну нормаль, спрямовану за одиничним вектором n , – нормальним 

прискоренням. Проекція прискорення на бінормаль, дорівнює нулю. 

Враховуючи ортогональність at і n a відповідно (4.49) і рис. 4.35 

Маємо 

 

 

 

Рис.4.35 

 

 

Найпростіші функції та їх графіки 

Пряма лінія. 

Будь-яку пряму, яка не паралельна до осі ординат, можна подати рівнянням 

виду 

y = kx + b . 



У цьому рівнянні k є тангенс кута a (рис.4.36), а число b дорівнює довжині 

відрізка ОК, який відсікається прямою на осі ординат 

 

 

 

Якщо пряма проходить через початок координат, то b = 0. Величину k 

називають кутовим коефіцієнтом, величину b - початковою ординатою. 

 

 



Коло 

Коло радіуса R з центром в початку координат являє собою рівняння виду 

x2 + y2 = R2 . 

Коло радіуса R з центром у точці C(a;b) (рис.4.39) являє собою рівняння виду 

(x - a)2 + (y - b)2 = R2 . 

 

 

Еліпс 

  

називається канонічним рівнянням еліпса. 

Величина 2a (рис.4.40) називається великою віссю еліпса; величина 

b називається малою піввіссю еліпса. 

Точка C називається центром еліпса. 

Рівняння еліпса з центром в точці С (c1;c2) має вид (рис.4.40) 

 



 

Функція y = ax2 + bx + c (a , b і c – сталі величини; a a 0) називається 

квадратичною. 

У найпростішому випадку y = ax2 (b = c = 0) графік являє собою криву лінію, 

яка проходить через початок координат. 

Графік функції y = ax2 є парабола. 

Кожна парабола має вісь симетрії, яка називається віссю параболи. Точка О 

перетину параболи з її віссю називається вершиною параболи. 

 

 

 

 

Контрольні запитання : 

 

1. Як визначається швидкість точки при векторному, координатному і 

натуральному способах задання руху? 

2. Як визначається прискорення точки при векторному і 

координатному способах задання руху? 

3. Як визначається дотичне і нормальне прискорення точки? 

4. Як називаються осі натурального тригранника? 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 


