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ПРЕДГОВОР
Верујем да сте у шестом разреду научили многе законитости по којима се
дешавају природне појаве. Надам се да је процес њиховог упознавања текао на
задовољство свих вас, и да је у вама побудио жељу за новим знањима. Сигурно сте
нашли макар неколико одговора на питања која себи често постављате: зашто се нешто
у природи дешава на одређени начин, да ли се на природне појаве може утицати и
колико се оне могу искористити. Овај уџбеник, заједно са Практикумом који са њим
чини целину, представља уџбенички комплет који ће вам омогућити откривање нових
законитости природних појава.
Колико ћете научити о природним појавама учећи физику, зависи од степена
ваше радозналости. Уџбеник и Практикум су писани тако да свако од вас може без
потешкоћа са разумевањем стећи основна знања о изучаваним појавама.
Текстови који нису обојени предвиђени су за све ученике. Текстови обојени
светлокрем бојом (
) намењени су ученицима који похађају додатну
наставу. Најчешће ово градиво помаже разумевању градива предвиђеног за редовну
наставу и могу га без проблема пратити и ученици који ову наставу не похађају.
Текстови означени светлозеленом бојом (
) намењени су за посебно
радознале ученике, без обзира на то да ли похађају додатну наставу, или не. Циљ
многих од њих је да код вас побуде радозналост и развију додатну жељу за изучавање
физике у наредним разредима.
Обојени текстови треба да омогуће ученицима са посебним интересовањима за
физику да изложено градиво разумеју на највишем нивоу, у складу са њиховим
познавањем математике и других природних наука. Савлађивањем целокупног
изложеног градива ученици могу успешно да учествују у такмичењима из физике, без
коришћења уџбеника за старије разреде, што је честа пракса.
Градиво предвиђено за редовну наставу написано је тако да чини целину.
Његовим савлађивањем ученици сазнају најважније особине проучаваних појава. Та
знања су довољна за успешно праћење наставе из осталих природних наука и чине
добар основ за изучавање физике у старијим разредима.
Надам се да ће вам овај уџбенички комплет бити од велике користи у успешном
савлађивању градива предвиђеног за седми разред.

У Београду, септембра 2012. године
Аутор
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ШТА ЋЕМО УЧИТИ И ШТА ВЕЋ ЗНАМО
На часовима физике у седмом разреду наставићете са изучавањем природних
појава које сте започели у шестом разреду. Продубићете знања из неких области, а
упознаћете се и са сасвим новим природним законитостима.
Наставићете проучавање закона механике. У шестом разреду сте упознали
најједноставније облике механичких кретања. Научили сте да на кретање или
деформацију тела могу утицати само друга тела која на њих делују силама. Познато вам
је да силе могу повећати или смањити брзину тела, скренути га са правца кретања,
деформисати га и слично. Ипак, нисте учили, на пример, колику промену брзине
изазива одређена сила. У седмом разреду ћете научити основне законе механике –
Њутнове законе. Ови закони повезују силе које делују на тело са променама брзине
тела.
Основне појмове о гравитацији, гравитационим силама, сили Земљине теже и
тежини већ знате. Упознали сте се и са силом трења и силом отпора средине. Када
детаљније упознате законе механике, моћи ћете боље разумети наведене појаве, што ће
бити један од задатака у седмом разреду. Изучаваћете и услове под којима се тела не
померају у односу на околину, односно услове равнотеже тела.
У животу сте се често сретали са појмовима рад и енергија. Кажемо да човек
енергију црпи из хране, а различити уређаји, машине, мотори и слично из нафте, гаса,
електричне струје и других извора. Захваљујући трошењу енергије људи могу да
обављају различите радове, као што то могу и различити уређаји, мотори и машине. У
седмом разреду ћете научити како физика дефинише енергију и рад, као и основне
законитости које их повезују. Научићете и шта је снага у физици. Видећете да бити
снажан не значи само да можете извршити велики рад. Да бисте били снажни, треба да
можете извршити велики рад за кратко време (брзо).
Упознаћете се и са топлотним појавама. Научићете шта је загревање а шта је
промена температуре и каква је разлика између топлоте и температуре.
Један од ваших најважнијих задатака биће да на крају школске године у
потпуности разумете разлику између физичких величина које су одређене само бројном
вредношћу (скалара) и оних које су потпуно одређене интензитетом, правцем и смером
(вектора). Већ знате да су интензитетом, правцем и смером одређени брзина и сила, тј.
да су то векторске величине. Познато вам је да су време, маса, температура, површина и
запремина одређени само бројном вредношћу. Векторски карактер физичких величина
биће истакнут где год то олакшава разумевање градива.
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Решавањем теоријских и експерименталних задатака продубићете знање и
побољшати разумевање научених физичких појава и законитости. Кроз демонстрационе
огледе и експерименталне вежбе упознаћете се са начинима мерења изучаваних
физичких величина и показивати важење научених законитости.
Практикум уз овај уџбеник садржи занимљива питања, теоријске задатке и
експерименталне вежбе чијим решавањем можете употпунити знање и развити
способност његове примене на решавање конкретних проблема.
Сва дешавања у природи међусобно су повезана и покоравају се јединственим
законитостима. Физика проучава основне законитости природних појава. Повезаност
свих природних појава условљава повезаност физичких закона који их описују. Због
тога је за разумевање појава које ћете учити у седмом разреду неопходно познавање
градива које сте учили у шестом разреду. Поновићемо укратко најважније садржаје
потребне за боље разумевање градива које ћете учити на почетку седмог разреда.
Материјом називамо све што постоји у природи, независно од тога да ли о њему
нешто знамо. Материју чине супстанције и физичка поља.
Физичке величине представљају особине тела или процеса које могу бити
измерене. Резултат сваког мерења мора бити изражен бројном вредношћу физичке
величине и јединицом мере.
Физичке величине се деле на основне и изведене. Основне физичке величине
чини скуп физичких величина помоћу којих се могу изразити све остале, које се
називају изведеним. Основне физичке величине и њиховe мерне јединице дефинисане
су Међународним системом мера (означава се SI). У овом систему се све физичке
величине могу изразити преко седам основних физичких величина (табела 1).
Табела 1. Основне физичке величине у SI систему
Физичка величина

Ознака величине

Мерна јединица

Ознака мерне јединице

Време

t

секунд

s

Дужина

l

метар

m

Маса

m

килограм

kg

Термодинамичка температура

Т

келвин

K

Електрична струја

I

ампер

A

Јачина светлости

J

кандела

cd

Количина супстанције

n

мол

mol
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Механичко кретање
Механичко кретање је промена положаја једног тела у односу на друго, које се
назива референтно тело.
Материјална тачка је тело, коме се у одређеним условима могу занемарити
облик, величина, боја и сл. али не и маса, наелектрисање и неке друге физичке особине.

Релативна брзина једног тела у односу на друго описује брзину удаљавања
или приближавања телу које се креће. Једнака је количнику промене растојања између
тела и времена за које је то растојање промењено:
релативна брзина 

промена растојања између тела
време за које је растојање промењено

Путања или трајекторија је линија по којој се креће тело. Према облику путање
кретања се деле на праволинијска и криволинијска.

Када се два тела крећу по истом правцу једно према другом, или се удаљавају једно од
другог брзинама v1 и v 2 , њихова релативна брзина је једнака v1  v 2 . Када се тела крећу

Пређени пут, или кратко – пут који тело пређе за неко време јесте дужина дела
путање коју тело пређе за то време.

дуж истог правца, и у истом смеру, њихова релативна брзина једнака је v1  v 2 .

Брзина је количник пређеног пута и времена за које се тај пут пређе. Другачије
речено, брзина је једнака пређеном путу у јединици времена
брзина 

пређени пут
време кретања

Јединица за брзину је метар у секунди:

v

s
.
t

Сила као узрок промене стања тела
При узајамном деловању тела (непосредним додиром или посредством физичког
поља) мења се стање кретања тела (брзина), или долази до деформације тела.
Сила је мера узајамног деловања између два тела.

m
.
s

Брзина је векторска величина одређена са три појма: интензитетом, правцем и
смером. За графичко приказивање брзине користе се оријентисане дужи.
Према брзини, кретања се деле на равномерна и неравномерна кретања.

Равномерно кретање јесте кретање приликом кога тело у току целог кретања за
једнако време прелази једнаке путеве (интензитет брзине се не мења). Најједноставнији
облик механичког кретања је равномерно кретање по правој линији, које се назива
равномерно праволинијско кретање.

Сила је одређена интензитетом, правцем, смером и нападном тачком. Као и
брзина, и сила представља векторску величину. Сила је изведена физичка величина.
Јединица за силу у SI систему је њутн (N). Мерни инструмент за мерење интензитета
силе назива се динамометар.
Ако на тело не делује никаква сила ( F  0 ), брзина тела се не мења ни по
интензитету ни по правцу ни по смеру ( v  const ). Насупрот томе, ако на тело делује
неко друго тело силом ( F  0 ), мења му се брзина ( v  const ), при чему је та промена
брзине већа ако је сила већег интензитета.

Ако на тело делује сила у смеру кретања,
интензитет брзине се повећава. Другим речима, ако
је v1 брзина тела у неком тренутку, а v 2 брзина

Да би кретање било променљиво, или неравномерно, довољно је да се брзина
промени на било ком делу пута, ма како тај део пута био мали. Најважнија особина
неравномерног кретања јесте средња брзина, која карактерише кретање у целини.
Средња брзина је једнака количнику укупног пређеног пута и укупног времена за које је
тај пут пређен
средња брзина 

укупан пређени пут
укупно време

vsr 

s
.
t

Зависност пређеног пута и брзине од времена може се приказати табеларно и
графички.
Да бисмо могли описати брзину удаљавања или брзину приближавања телу које
се креће, уводимо такозвану релативну брзину једног тела у односу на друго.

после неког времена, онда је v 2  v1 (сл. 1.1а).
Ако на тело делује сила у смеру супротном
од смера кретања, интензитет брзине се смањује.
Другим речима, ако је v1 брзина тела у неком
Сл. 1.1

тренутку, а v 2 брзина после неког времена, онда је
v2  v1 (сл. 1.1б).

Када на неко тело непосредним додиром делује друго тело силом различитом од
нуле ( F  0 ), оба тела се деформишу. Промена дужине опруге l пропорционална је
сили F која опругу деформише
l  k F ,
где је k коефицијент пропорционалности који зависи од особина опруге.
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Када на тело делује истовремено више сила, тело ће се понашати као да на њега
делује само једна сила одређеног интензитета, правца и смера. Ова сила се назива
резултујућа сила (резултанта). Када се уравнотежавају
силе које делују на тело, оно се понаша као да на њега не
делује никаква сила, тј. остаје у стању мировања, или
равномерног праволинијског кретања.

ДИНАМИКА

Инертност тела

Сл. 1.2

Кретање тела по престанку дејства других тела (сила)
на њега назива се кретање по инерцији. Приликом наглог
покретања или кочења аутобуса путници настављају да се
крећу по инерцији.

Први Њутнов закон, или Закон инерције
Тело остаје у стању мировања или равномерног праволинијског кретања све док
на њега не делује нека сила, или ако се поништавају силе које на њега делују, односно
v  const , све док је

F 0.

Маса (m) је мера инертности тела. Другим речима, тела веће масе су инертнија
и више се супротстављају променама брзине. Маса је основна физичка величина у SI
систему. Основна јединица за масу у овом систему је килограм (kg).
О осталим законитостима које сте научили у шестом разреду говорићемо пре
излагања градива седмог разреда за чије су разумевање потребне.

Механика је област физике која проучава кретања тела.
Кинематика је област механике која проучава кретања као таква, не водећи
рачуна због чега се кретања одвијају на одређени начин. На пример, у шестом разреду
сте учили о равномерном праволинијском кретању, али нисте учили под којим се
условима тело креће равномерно праволинијски.
Динамика је област механике која проучава кретање и услове под којима оно
има одређени облик. Она проучава узроке због којих се тела крећу на одређени начин, а
не другачије. У шестом разреду сте учили да промену стања кретања може да изврши
само сила. Динамика проучава начине на које силе условљавају кретања тела.
Учили сте и да силе могу довести до деформације тела. Законе динамике ћемо
проучавати само за такозвана крута тела. То су тела код којих је деформација
занемарљива, па се растојања између тачака тела не мењају под дејством силе.

УБРЗАЊЕ ТЕЛА
У шестом разреду сте учили да се кретања деле на равномерна и неравномерна.
Равномерно кретање је кретање приликом кога тело за једнаке временске интервале
прелази једнаке путеве, без обзира на то колико кратки били ти временски интервали.
На пример, равномерно се крећу врхови казаљки часовника. Врх минутне
казаљке сваког часа пређе пут једнак дужини кружнице коју описује. У средишњем делу
трке тркач настоји да се креће равномерно, као што настоји и воз између суседних
станица. Пре почетка равномерног кретања брзина тела расте до одређене вредности. Да
би се тело које се креће зауставило, брзина му се смањује. Тела се крећу неравномерно
када им се брзина мења. У природи су много чешћа неравномерна од равномерних
кретања.
Кадa телу брзина расте по интензитету, кажемо да се тело убрзава. Када се телу
брзина по интензитету смањује, кажемо да се тело успорава.
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Није битно само колико ће порасти или се смањити брзина тела, него је битно и
време за које се то дешава. Једна од најважнијих особина аутомобила јесте време за које
може из мировања достићи брзину од 100 km/h . Тркачки аутомобили ову брзину могу

Другим речима:
– Ако се телу смањује брзина, односно
ако је v 2  v1 , тада је v 2  v1  0 , па је убрзање

постићи за мање од 2,5 секунде, док је осталим аутомобилима за то потребно око 10
секунди. Ако се брзина тела мења брже, кажемо да тело има веће убрзање.

негативно, односно a  0 . Кажемо да се тело
креће успорено. На пример, успорено се креће
тело бачено вертикално увис, док се подиже из
положаја 1 у положај 2 (сл. 2.1а).

Занимљиво: Тело које слободно пада брзину од 100 km/h постиже након само 2.83 s од
почетка падања. При томе му се висина смањи за 39.3 m.

– Ако телу расте брзина, односно ако је
v 2  v1 , тада је v 2  v1  0 , па је убрзање

Убрзање тела се дефинише као количник промене брзине тела и временског
интервала у току којег је та промена настала. Ако тело у почетном тренутку t1 има

позитивно, односно a  0 . Кажемо да се тело
креће убрзано. Убрзано се креће тело када пада
од положаја 1 до положаја 2 (сл. 2.1б).

брзину v1 , а у тренутку t 2 има брзину v 2 , интензитет убрзања износи:

a

v v 2  v1

.
t t 2  t1

Другим речима, убрзање је бројно једнако промени брзине тела у јединици
времена.
Код равномерног праволинијског кретања брзина тела је константна, односно
промена брзине је нула, па је убрзање једнако нули. Другим речима, ако је

v  const ( v  0 ),

a 0.

тада је

Јединица за убрзање изведена је из јединица за брзину и време

a   v   v 
 t  t 

m
s m
,
s s2

што се чита: метар у секунди на квадрат, или метар у секунди, за секунду. Очигледно је
да је ова јединица изведена из основних јединица за дужину (m) и време (s).
Напомена: Примећујемо да се јединица неке физичке величине означава ознаком те
величине написане у средњој загради.

Брзина тела на крају посматраног кретања може бити већа, али и мања од брзине
на почетку кретања, па промена брзине може бити позитивна или негативна. Протекли
временски интервал је увек позитиван. Количник ове две величине је позитиван ако је
промена брзине позитивна, а негативан ако је промена брзине негативна.

12

Сл. 2.1

Видимо да је успорено кретање кретање
са негативним убрзањем (успорењем), а да је
убрзано кретање кретање са позитивним
убрзањем.

Пример: У почетној фази трке тркач је брзину од 8 m/s постигао за 4 секунде. После
тога се кретао равномерно, да би се у крајњој фази трке зауставио након 5 секунди.
Одредити убрзања тркача у почетној и крајњој фази трке.
Решење:
Почетна фаза:

Крајња фаза:

v1  0 m/s

v 3  8 m/s

v2  8 m/s

v4  0 m/s

t1  0 s

t3  0 s

t2  4 s

t4  5 s

v v
a 2 1 
t 2  t1

8

m
m
0
s
s 2m
4s - 0s
s2

m
m
0 8
v 4  v3
s
s  1.6 m
a

t 4  t3
5s - 0 s
s2

Примећујемо да је у крајњој фази трке убрзање тркача негативно, зато што се у
посматраном временском интервалу успоравало.

Напомена: У старијим разредима ћете учити да знак убрзања зависи и од начина
посматрања кретања тела. Наиме, формула за убрзање је у општем случају
компликованија од наведене, па је не можете разумети са вашим знањем математике.
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Деловање силе која има исти правац,
али супротан смер од брзине тела. Пример
деловања силе у смеру супротном од брзине
тела видели сте на слици 2.1а. Сила теже ( m g )

СИЛА И УБРЗАЊЕ
Рекли смо да Први Њутнов закон, или Закон инерције гласи: Тело остаје у стању
мировања или равномерног праволинијског кретања све док на њега не делује нека сила,
или ако се поништавају силе које на њега делују.

успорава тело бачено вертикално увис све до
највише тачке, где се тело зауставља (сл. 2.3б).
Металну куглу гурнуту од магнета успорава
магнетна сила којом је магнет привлачи (сл.
2.4б).

У наредним лекцијама ћемо, макар делимично, одговорити на питање шта се
дешава са телом ако на њега делује нека сила, односно, ако се не поништава деловање
сила на тело.
Подсетили смо се наученог у претходном разреду. Рекли смо да су брзина тела и
сила која на њега делују веома повезане физичке величине. Брзину тела може
променити само сила којом неко друго тело делује на њега – непосредним додиром или
посредством физичког поља. Деловање силе може да мења брзину тела мењајући њен
интензитет, правац или смер.

Сл. 2.3

У оба примера је крајња брзина мања од
почетне ( v 2  v1 ), па је убрзање тела негативно
( a  0) – зовемо га успорење. Показује се да

свака сила која има смер супротан од смера брзине тела,
смањује му брзину, тј. успорава га.

Сл. 2.2
Деловање силе која не делује у правцу брзине тела. Ако бацимо тело косо
увис, сила Земљине теже ( mg ) савијаће путању тела ка тлу (сл. 2.2а). Када метална
кугла прође поред магнета (N и S означавају северни и јужни пол), путању јој ка
магнету савија магнетна сила (сл. 2.2б). Може се показати да правац кретања тела
мења сила чији се правац не поклапа са правцем кретања (брзине) тела.
Ваше знање математике није довољно да бисте могли одредити везу између силе
и промене брзине у оваквим случајевима. Због тога ћемо посматрати само деловање
сила дуж правца кретања тела. При томе сила може да делује у истом или супротном
смеру од брзине тела.

Сл. 2.4
Тело које се кретало вертикално навише, након заустављања у највишој тачки,
почиње да пада убрзано по истом вертикалном правцу по коме се подигло. Након
заустављања кугле гурнуте од магнета, она почиње да се убрзава, враћајући се по истом
правцу по коме се од њега одмакла. После заустављања оба тела долази до њиховог
убрзавања зато што сила и брзина имају тада исти правац и смер.
Видимо да сила која делује у правцу брзине тела може да промени интензитет и
смер брзине.
– Сила која има исти смер као брзина, убрзава тело, повећавајући
интензитет брзине.

Деловање силе која има исти правац и смер као брзина тела. Пример
деловања силе која има исти правац и смер као брзина тела видели сте на слици 2.1б.
Тело пада по вертикалном правцу дуж којег делује и сила теже ( m g ) која га убрзава (сл.

– Сила која има супротан смер од брзине, успорава тело. Ако делује довољно
дуго, таква сила мења и смер брзине, после чега тело убрзава.

2.3а). Исто тако, магнетна сила убрзава металну куглицу ка магнету (сл. 2.4а). У оба
случаја крајња брзина је већа од почетне ( v 2  v1 ), па је убрзање тела позитивно ( a  0 ).

Треба приметити да изведени закључци важе увек, без обзира на то да ли на тело
делује константна сила, или сила променљивог интензитета. Знамо да је сила теже
константна на површини Земље, док се интензитет магнетне силе смањује повећавањем
растојања између магнета и тела на које делује, као што се види на слици 2.4.

Показује се да
тело убрзава свака сила која делује у правцу и смеру његове брзине.
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ДРУГИ ЊУТНОВ ЗАКОН
Видели смо да сила мења брзину тела на које делује, односно убрзава га или
успорава. Једноставним експериментима можемо показати од чега зависи убрзање које
добија тело на које делује одређена сила.
Зависност убрзања од силе. Да ли ће брзину тела за једнаку вредност, и за исто
време, пре променити јача или слабија сила? До закључка није тешко доћи на основу
искуства. Ако јачом силом гурнете тело, оно ће пре постићи неку брзину. Ако за краће
време махнете руком (уз већи замах) при бацању лопте, лопта добија веће убрзање и
достиже већу брзину при избацивању. Наравно, да бисте је више убрзали, морате
деловати на њу силом већег интензитета.
Ако металну куглу приближите магнету и пустите је, брзина јој много брже расте
него ако је пустите далеко од магнета. Другим речима, јача сила за краће време врши
одређену промену брзине тела, односно, јача сила даје веће убрзање телу.
Важи и обрнуто. Да бисте пре зауставили тело морате деловати јачом силом у
супротном смеру од смера његовог кретања. Брже ће вас зауставити сила трења ако
клизите по снегу, него по леду. Ако гурнете металну куглу од магнета одређеном
брзином, пре ће бити заустављена ако је ближе магнету. Другим речима, јача сила даје
веће успорење телу, тј. веће негативно убрзање (по бројној вредности).

Сл. 2.5

Утицај јачине силе на убрзање тела
може
се
показати
експериментом
приказаним на слици 2.5. Колица по
хоризонталном глатком столу вуче сила
затезања која се очитава на динамометру.
Вучна сила се мења променом тежине
тегова на тасу, али није једнака њиховој
тежини. Сила трења треба да је
занемарљива, да би колица убрзавала само
сила коју мери динамометар.

Мерењем пређеног пута од почетка кретања (s) и времена за које колица пређу
тај пут (t), може се одредити убрзање колица. На наредним часовима ћете учити
формулу по којој се то може урадити ( a  2s / t 2 ).
Описаним експериментом лако се показује да повећање силе два, три или пет
пута повећава и убрзање два, три или пет пута. Убрзање тела расте онолико пута колико
се пута повећа вучна сила. Другим речима,
убрзање тела је пропорционално сили која делује на њега:

a~ F .
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Математички подсетник: Учили сте из математике шта су пропорције. Ако
двоструко, троструко, итд. повећавање једне величине ( x ) доводи до двоструког,
троструког, итд. повећавања друге величине ( y ), кажемо да су те две величине
пропорционалне (ознака y ~ x ). Величина y је пропорционална величини x ако важи
формула:
y  ax.
При томе a мора бити непроменљива (константна) величина. Ако a није константно, y
и x нису пропорционалне величине. Константна величина a назива се коефицијент
пропорционалности.
Ако двоструко, троструко, итд. повећавање једне величине ( x ) доводи до
двоструког, троструког, итд. смањивања друге величине ( y ), кажемо да су те две
величине обрнуто пропорционалне (ознака

y ~ 1/x ). Величина y је обрнуто

пропорционална величини x ако важи формула:
a
y ,
x
при чему a мора бити константна величина.

Зависност убрзања од масе. Колико ће убрзање тело добити не зависи само од
силе која на њега делује, него и од самог тела. Мотори великих камиона су снажнији од
мотора тркачких аутомобила. Ипак, много више им времена треба да достигну једнаку
брзину као аутомобил, односно, могу постићи мање убрзање од аутомобила.
У шестом разреду сте учили шта је инертност. То је особина тела да се
супротставља променама брзине. Пошто се тој промени супротставља свако тело,
кажемо да су сва тела инертна. Мера инертности тела је маса. Тела веће масе више се
супротстављају променама брзине – теже их је убрзати, али и успорити.
Повуците нагло папир стављен испод тега не сувише велике масе. Ако се не
поцепа, папир ће изаћи испод њега, а тег ће се само мало померити. Ако користите
лакше тегове, њихово померање ће бити веће. Очигледно, тегови веће масе су
инертнији, тј. теже мењају брзину.
Ако једнаком силом гурате мотор и аутомобил, мотор ће неку брзину достићи за
краће време, односно имаће веће убрзање. Исто тако, заустављање пуног аутомобила ће
трајати дуже него празног, ако их заустављате једнаким силама. Према томе, ако иста
сила делује на два тела различитих маса, веће убрзање, или успорење, добија тело мање
масе.
Уређајем приказаним на слици 2.5 може се показати и какав је утицај масе тела
на његово убрзавање. Да бисмо то урадили потребно је једнаком силом вући колица
различитих маса. Масу колица мењамо мењањем масе тегова на њима.

17

Лако се показује да повећање масе колица два, три или пет пута доводи до
смањења њиховог убрзања два, три или пет пута. Убрзање је мање онолико пута колико
пута је већа маса колица. Другим речима,
убрзање тела је обрнуто пропорционално његовој маси:

a~

1
.
m

Ако под дејством силе долази до обртања (ротације), или деформације тела,
различити делови тела се крећу различитим брзинама и убрзањима. Други Њутнов закон
у наведеном облику описује понашање материјалне тачке и крутих тела која не
ротирају. У старијим разредима ћете учити законе који описују деловање силе на тела
која при томе ротирају.
У наредном излагању ограничићемо се на проучавање кретања материјалне тачке
и крутих тела која не ротирају. Тада можемо говорити о брзини и убрзању тела као
убрзању и брзини сваке његове тачке.

Други Њутнов закон
Претходна два закључка можемо објединити једним, који се назива Други
Њутнов закон:
Убрзање тела је пропорционално сили која на њега делује, а обрнуто
пропорционално маси тела:
a

За радознале. Закачите за квадар конац било где и вуците га неком силом трудећи се
да јој се не мењају правац и смер, као на слици 2.6а. Приметићете да ће најчешће
квадар прво да ротира, да би се после неког времена померао без ротирања. Тек када
престане да ротира, све тачке му се крећу истом брзином и убрзањем.

F
,
m

oдакле је
F ma.

Према томе, Други Њутнов закон се може исказати и у облику:
Сила F која делује на тело једнака је производу масе тог тела m и убрзања a које
тело добија деловањем те силе.
Из Другог Њутновог закона може се добити веза између јединице за силу (њутн)
и јединица основних физичких величина (масе, дужине и времена)
1 N  1 kg

m
.
s2

Сила од једног њутна даје телу масе један килограм убрзање од једног метра у
секунди на квадрат.
Гурајте књигу неком силом по столу делујући у различитим нападним тачкама
по различитим правцима. Приметићете да у већини случајева долази до обртања
(ротације) књиге. При томе се све њене тачке не крећу истом брзином, тј. немају исто
убрзање, иако је тело круто. Нападна тачка силе кретаће се брзином вашег прста, док ће
се остале тачке кретати различитим брзинама.
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Сл. 2.6
Ако је правац силе у односу на квадар као у положају 3, не долази до ротације.
Може се показати да за свако тело постоји бесконачно праваца дуж којих дејствујуће
силе не доводе до његове ротације. Сви се они пресецају у једној тачки која се назива
центар масе или тежиште тела.
Положај центра масе квадра можете лако одредити. Ако га гурате или вучете
по правцима који пролазе кроз средине наспрамних страна, квадар неће ротирати. Ти
правци се пресецају у средини квадра, где се налази и његово тежиште. На слици 2.6б
приказан је поглед одозго на квадар на који делује неколико различитих сила. Плавом
бојом су означене силе које ротирају квадар, а црвеном силе које га не ротирају, јер
њихов правац пролази кроз тежиште (Т).
Други Њутнов закон у наведеном облику описује кретање центра масе тела и у
случају када деловање силе доводи до ротације тела.
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СТАТИЧКО И ДИНАМИЧКО МЕРЕЊЕ СИЛЕ
Видели смо да деловање силе на круто тело доводи до његовог убрзавања, које је
одређено Другим Њутновим законом. У шестом разреду сте учили да међусобно
деловање тела непосредним додиром може да доведе до њихове деформације.
Претходна два закључка се користе за мерење силе.
Према Другом Њутновом закону, ако на тело масе m делује сила F, саопштава му
убрзање a  F / m . Ипак, познато вам је да тела могу да мирују, или да се крећу
равномерно праволинијски, и ако на њих делује нека сила. То се не може остварити ако
на тело делује само једна сила. Да би, и поред деловања сила на тело, оно мировало или
се кретало равномерно праволинијски, на њега морају деловати најмање две силе. На
пример:

Ова законитост је искоришћена за мерење силе динамометром. Динамометар
показује интензитет еластичне силе истегнуте опруге. Када је динамометар у равнотежи
то је истовремено и интензитет силе коју мери.
Статичко мерење силе
Када динамометар мирује, говоримо о статичком мерењу силе. Интензитет силе
која одржава динамометар у мировању једнак је еластичној сили коју он показује.
На примеру са слике 2.8а, динамометар истеже сила F  1.4 N , док на примеру
са слике 2.8б динамометар истеже сила F  6 N (поделак 1 N).

– Ако један човек гура тело у једном правцу и смеру силом F1 , оно ће мировати
само ако га неко други гура по истом правцу, али у супротном смеру силом F2 једнаког
интензитета (сл. 2.7а).
– Опруга коју истежете неком силом F може мировати само ако на њу делује
еластична сила Fe која настоји да је врати у неистегнуто стање, тј. да је скупи (сл. 2.7б).
Као и у претходном примеру, силе које опругу држе у мировању морају имати једнаке
интензитете.

Сл. 2.8

Динамичко мерење силе
Када се динамометар креће равномерно праволинијски, говоримо о динамичком
мерењу силе. Интензитет силе под чијим се дејством динамометар креће равномерно
праволинијски једнак је еластичној сили коју показује динамометар.
На слици 2.9а приказан је пример
динамичког мерења силе трења клизања, о
којој сте учили у шестом разреду. Истегнута
опруга динамометра настоји да се скупи
једнако са обе стране еластичном силом Fe ,
па је уравнотежена и са силом трења Ftr и са

Сл. 2.7
Видимо да деловање више сила на тело може да се поништава – тело тада мирује,
као да на њега не делују силе. Ако тело мирује, иако на њега делују силе, кажемо да се
налази у статичкој равнотежи.
Као што смо рекли, ако се деловање сила на тело поништава, оно се понаша као
да на њега не делују силе. Према Другом Њутновом закону, убрзање тела је тада нула.
Као што знате, убрзање је нула и код равномерно праволинијског кретања. Ако се тело
креће равномерно праволинијски, иако на њега делују силе, кажемо да се налази у
динамичкој равнотежи.
Из наведених примера видимо да се равнотежа тела може постићи ако на њега
делују две силе једнаких интензитета и праваца, али супротних смерова. Кажемо
да се такве две силе уравнотежавају.
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вучном силом F . Тело је у равнотежи јер је
Fe  Ftr . Према томе, динамометар који
показује интензитет еластичне силе, показује
и интензитет силе трења. На примеру са
слике она износи Ftr  1.1 N . Примећујемо
Сл. 2.9

да је због равнотеже нападне тачке вучне
силе Fe  F , па динамометар показује и
интензитет вучне силе.

На слици 2.9б приказано је мерење силе теже која делује на тело масе m, у лифту
који се креће равномерно наниже. Очигледно ова сила износи m g  4 N . Наравно,
ништа се не би променило да се лифт креће равномерно навише – важно је да се креће
равномерно праволинијски.
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За радознале. Сила може динамички да се мери и мерењем масе m и убрзања тела a,
коришћењем Другог Њутновог закона F  m a . Ускоро ћете научити како се мери
убрзање тела мерењем пређеног пута и времена за које тело пређе тај пут. У том случају
сила мора бити константна дуж целог пута.

ТРЕНУТНА И СРЕДЊА БРЗИНА ТЕЛА
Средња брзина
У шестом разреду сте научили шта су брзина и средња брзина тела. Подсетићемо
се наученог и проширити ваше знање. Средња брзина описује кретање у целини, без
обзира на то да ли се брзина тела мења или остаје константна у току кретања. Она је
једнака количнику укупно пређеног пута s и укупног времена t за које је тај пут пређен:
vsr 

s
.
t

Ако се пређени пут тела састоји од n деоница дужина s1 , s 2 , s3 ,..., s n које тело
прелази за одговарајућа времена t1 , t 2 , t 3 ,..., t n , по реду, средња брина тела на целом
путу једнака је:

vsr 

s1  s 2  s 3  ...  s n
.
t1  t 2  t 3  ...  t n

Збир у горњој формули означава произвољан број (n) сабирака. Стајање тела је
такође кретање са брзином једнаком нули. Стајању у горњој формули одговара
пређени пут нула, а време одговара времену стајања тела.
Ако се у току посматраног временског интервала брзина тела не мења, кретање је
равномерно. Да би кретање било равномерно, брзина му мора бити једнака у сваком
временском интервалу, без обзира на то колико тај временски интервал био мали.
Тренутна брзина

Ако се брзина тела мења са временом, њена промена зависи од трајања
посматраног временског интервала. Посматрајмо промену у довољно малом временском
интервалу у коме брзина само расте, или само опада. Јасно је да ће пораст, или смањење
брзине бити мањи у мањем временском интервалу.
Ако је посматрани временски интервал веома мали, промена брзине у њему је
такође веома мала, тј. занемарљива. Можемо сматрати да се брзина у веома малом
временском интервалу не мења. Ту брзину називамо тренутна брзина.
Брзиномери аутомобила показују тренутну брзину. Компјутери савремених
аутомобила могу израчунати и средњу брзину којом се аутомобил кретао у неком
временском интервалу. Ако је кретање равномерно, средња брзина је једнака тренутној
брзини у сваком тренутку кретања.
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Брзина као векторска величина
Као што знате, брзина тела је векторска величина одређена интензитетом,
правцем и смером.
 Интензитет брзине је одређен бројном
вредношћу и јединицом мере.
 Правац вектора брзине код праволинијског
кретања поклапа се са правцем кретања тела.
Правац брзине у свакој тачки код криволинијског
кретања једнак је правцу тангенте на путању у тој
тачки.
 Смер вектора брзине одговара смеру
Сл. 2.10
кретања тела.
Када се истичу векторске особине брзине, изнад ознаке брзине се ставља
стрелица, као што је то урађено на слици 2.10. На слици су приказани примери вектора
брзине код праволинијског и криволинијског кретања тела слева удесно. Када би се тело
кретало здесна улево, оријентисане дужи би имале исти почетак и правац, али супротан
смер. Очигледно, брзина тела је најмања у тачки А, а највећа у тачки C.

Векторске величине
Као што сте учили у шестом разреду, поред брзине, и сила је физичка величина
одређена интензитетом, правцем и смером. Ускоро ћете видети да је и убрзање одређено
са ова три појма.
Све физичке величине које су потпуно одређене интензитетом, правцем и смером
имају неке заједничке особине. Једним именом се називају вектори. Према томе,
брзина, убрзање и сила су векторске величине. Физичке величине које су потпуно
одређене само бројном вредношћу називају се скалари. Такве су, на пример, маса,
дужина, површина, запремина, густина, притисак и температура. Оне немају ни правац
ни смер.
Да би се нагласило да физичка величина има особине вектора ставља се стрелица


изнад слова којим је означена, у тексту и на слици. Тако v означава вектор брзине, F

вектор силе, док a означава вектор убрзања. Ако је векторска величина означена без
стрелице онда се мисли само на њен интензитет. Према томе, v означава интензитет



брзине v , F интензитет силе F , док a означава интензитет убрзања a .
Векторске величине се представљају графички усмереним дужима које имају
правац и смер као дата физичка величина. Ако је на цртежу иста физичка величина
представљена на више места, дужине вектора треба да буду пропорционалне
интензитетима. Ако је на цртежу нека физичка величина приказана на једном месту,
дужина вектора може бити произвољна.
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На слици 2.11 приказани су примери правилног цртања дужине вектора. На
слици 2.11а дужине вектора брзине морају бити у односу 2:3, као и интензитети брзина.
У примеру на слици 2.11б однос дужина одговара односу интензитета вектора. Вучна
сила има већи интензитет од силе трења ( F  Ftr ). Да су им интензитети једнаки, и
дужине вектора би им морале бити једнаке. Вектори брзине и силе теже на слици 2.11в
су произвољне дужине јер се различите физичке величине не могу поредити.

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ЗАВИСНОСТИ ИЗМЕЂУ ФИЗИЧКИХ ВЕЛИЧИНА
Зависности између физичких величина описују се математичким формулама.
Графицима се ове зависности приказују сликовито, због лакшег разумевања њихових
особина. У математици сте учили шта су бројне праве. На њима сте приказивали реалне
бројеве. У физици се оне користе за приказивање бројних вредности физичких
величина.
За приказивање зависности између
физичких величина користе се две међусобно
нормалне бројне праве са заједничком нулом.
Овакав скуп бројних права назива се
координатни систем, а бројне праве се
називају координатним осама.

Сл. 2.11
Напомена: Као што смо рекли, убрзање је вектор, па је вектор и убрзање

Земљине теже g . Правац и смер овог убрзања одређује и правац и смер силе теже, па се



она означава са стрелицом само изнад убрзања Земљине теже ( m g ).
Када кажемо двоструко већа, или двоструко мања сила, мислимо на двоструко
већи или мањи интензитет силе. Правац и смер сила које се пореде је исти. Према томе,
множењем или дељењем векторске величине позитивним бројем (скаларом)
не мењају се правац и смер величине.

Сл. 2.13

На слици 2.13 приказан је пример
координатног система у коме се може
приказати зависност физичке величине y од
физичке величине x.

Вредности физичких величина нанетих на осе називају се координате. У
примеру на слици 2.13 координате су x1 и y1 , односно x2 и y2 . Сваки пар координата
одређује једну тачку у координатном систему, која се означава као на слици. График
зависности посматраних физичких величина добија се повлачењем линије кроз тачке у
координатном систему.

Сл. 2.12
Знак минус испред ознаке векторске величине мења смер вектора. Тако вектори


F и  F имају исте интензитете ( F ) и правце, али супротне смерове. Знамо да се знак
величине мења множењем или дељењем негативним бројем. Према томе,
множењем или дељењем векторске величине негативним бројем (скаларом),
мења се смер те векторске величине.
На слици 2.12 приказано је неколико примера множења и дељења скаларом
вектора брзине и силе.
У наредним излагањима ћемо графичке приказе векторских величина на сликама
означавати са стрелицама, јер је на њима јасно означен правац и смер вектора. У тексту
ћемо то чинити само када треба нагласити векторски карактер физичке величине.
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Пресек координатних оса, са заједничком нулом, назива се координатни
почетак. Хоризонтална координатна оса назива се апсциса, а вертикална ордината. На
апсцису се, по правилу, наносе независно променљиве величине, а на ординату
величине које од њих зависе.
На крају координатних оса пишу се ознаке физичких величина нанетих на њих.
Бројне вредности физичких величина зависе од коришћених јединица. Због тога, иза
ознаке величине морају бити записане јединице у којима су оне изражене. Јединице се
пишу у загради (обичној или угластој). На слици 2.13 то није учињено јер x и y
представљају произвољне физичке величине.
Стрмина (нагиб) графика. Често се особине два графика пореде по стрмини, тј.
нагибу у односу на апсцису. За график кажемо да је стрмији ако са апсцисом заклапа
већи угао.
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На пример, графици означени са 2 су стрмији од графика означених са 1. За
графике на слици 2.14а кажемо да су растући, док за графике на слици 2.14б кажемо да
су опадајући.

Пример: Посматрајмо тело које се 40 секунди креће сталном брзином 5m/s . Ту брзину
тело има све време, па и након 10, 20, 30 и 40 секунди од почетка кретања. Овај податак
можемо записати табеларно, као у табели 2.

Табела 2. Подаци о равномерном праволинијском кретању

Сл. 2.14
За графичко описивање кретања користићемо графике који показују зависности
пређеног пута, брзине, убрзања и силе од времена. Пошто време протиче независно од
кретања, оно се наноси на апсцису.

РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ
Рекли смо да се кретања према брзини деле на равномерна и неравномерна, а по
облику путање на праволинијска и криволинијска. Подсетимо се реченог.
Равномерно кретање је кретање приликом кога тело
за једнаке временске интервале прелази једнаке
путеве.

Сл. 2.15

Да би кретање тела било равномерно интензитет
брзине мора бити непроменљив на свим деловима пута,
без обзира на то колико ситне делове пута
посматрали.
Најједноставнији облик равномерног кретања је
кретање тела по правој линији. Такво кретање се назива
равномерно праволинијско кретање.
На пример, једно време се убрзавају, а затим
равномерно праволинијски крећу: метална куглица кроз
воду и падобранац кроз ваздух (сл. 2.15).

Зависност брзине од времена
Код равномерног кретања брзина тела је једнака у сваком тренутку. Другим
речима, не зависи од времена – константна је, што се може написати као:
v  const .

26

t [s]

0
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v [m/s]
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График зависности брзине од времена приказан
је на слици 2.16. Као што смо рекли, време се, као
независна величина, наноси на апсцису, док се брзина
наноси на ординату. Одговарајући парови бројних
вредности (координате) на цртежу су означени
тачкама. Пошто је код овог кретања брзина
непроменљива, могли смо на цртежу нацртати
Сл. 2.16
произвољан број тачака. Очигледно би све оне лежале
на једном правцу, који је паралелан временској оси. Права (линија) која пролази кроз
све те тачке назива се график зависности брзине од времена.
Код свих равномерних кретања брзина је једнака у свим тренуцима. Зато су све
тачке графика на једнакој удаљености од временске осе. Другим речима,
график зависности брзине од времена код равномерних кретања је права
паралелна временској оси.

Зависност пређеног пута од времена
Као што знамо, код равномерних кретања
зависност пређеног пута од времена дата је једначином
s vt.
У табели 2 приказани су и израчунати путеви које
тело у претходном примеру пређе након 10, 20, 30 и 40
секунди од почетка кретања.
График зависности пређеног пута од времена
(сл. 2.17) добија се наношењем времена на апсцису, а
пређеног пута на ординату. Када у координатни систем унесемо координатне тачке,
приметићемо да све оне леже на једној правој линији која пролази кроз координатни
почетак. Ако бисмо израчунали пређени пут након било ког времена од почетка
кретања, одговарајућа тачка би лежала на истој правој. Другим речима,
Сл. 2.17
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график зависности пређеног пута од времена је права која пролази кроз
координатни почетак.
Одредимо сада површину испод дела графика са слике 2.16. Посматрајмо, на
пример, кретање од десете до тридесете секунде од почетка кретања. Та површина је
једнака површини правоугаоника чије су странице 20 s и 5m/s (обојени део). Површина
правоугаоника једнака је производу његових страница

20 s  5m/s  100 m .
Примећујемо да је та површина једнака путу који пређе тело у току посматраног
кретања, јер је s  s2  s1  150 m  50 m  100 m . Лако можете проверити да је
пређени пут у било ком временском интервалу једнак површини испод графика
зависности брзине од времена у том временском интервалу.
Може се показати да ова законитост важи за сва кретања, не само за равномерно
праволинијска.
Пример: Посматрајмо два равномерна кретања различитим брзинама. Нека је брзина
првог тела v1  40 km/h , а другог v2  80 km/h . Зависности брзине и пређеног пута од

времена код ових кретања су приказане у табели 3 за први сат кретања.
Табела 3. Подаци о два равномерна кретања
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Графици зависности брзине и пређеног пута од времена су приказани у једном
координатном систему на слици 2.18 за оба тела. Подаци о првом телу су означени
црвеном, а о другом плавом бојом.

Сл. 2.18
График зависности брзине тела од времена кретања је права паралелна
временској оси. Удаљенија је од ње ако је брзина тела већа.
График зависности пређеног пута од времена је права која пролази кроз
координатни почетак. График је стрмији ако је брзина тела већа.

РАВНОМЕРНО ПРОМЕНЉИВО ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ
v
лако можемо одредити промену његове
t
брзине v у временском интервалу t , ако се тело креће убрзањем a. Она износи

Из формуле за убрзање тела a 

v  a t .

У току кретања тело може да мења брзину кретања на различите начине, са
већим или мањим убрзањем. На пример, тркачи крећу са великим убрзањем, које се
постепено смањује док не достигну жељену брзину (сл. 2.19). У току трке се најчешће
крећу константном брзином, или са малим убрзањима и успорењима. Пред циљем
поново настоје да повећају брзину, крећући се убрзано. После проласка кроз циљ,
настоје да се што пре зауставе, тј. крећу се са великим успорењем (негативним
убрзањем). Приликом оваквог кретања мења се убрзање тела, па је оно пример
неравномерно променљивог кретања.

Примећујемо да је график зависности брзине од времена удаљенији од временске
осе ако је брзина тела већа. Такође видимо да је график зависности пређеног пута од
времена стрмији ако је брзина тела већа. Сумирајмо речено.
Сл. 2.19
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Равномерно променљиво кретање је такво кретање код којег се брзина у току
кретања мења за једнаку вредност у једнаким временским интервалима. Ова промена не
зависи од тренутка када почиње временски интервал, него само од његовог трајања.
Из формуле v  a t лако можемо закључити: Да би промена брзине v била
једнака у било ком временском интервалу t једнаке дужине, мора и убрзање бити
једнако у свим временским интервалима. Другим речима, код равномерно убрзаног
кретања убрзање је константно
a  const .
Пошто је убрзање константно, промена брзине је пропорционална дужини
временског интервала. У два, три или пет пута дужем временском интервалу промена
брзине је два, три или пет пута већа, по реду. Равномерно успорено кретање је
равномерно променљиво кретање са негативним убрзањем.

Зависност брзине од времена
Ако у почетном тренутку t 0 брзина тела износи v0 , и ако брзину тела у тренутку

t означимо са v , формула v  a t може се написати у облику:

Важно је нагласити да се код равномерно убрзаног кретања брзина мења за
једнаку вредност у једнаким временским интервалима, без обзира на то колико ти
интервали били мали. Ако се овакво кретање одвија по правој линији, онда је то
равномерно променљиво праволинијско кретање.
Пример 1: Посматрајмо равномерно променљиво кретање тела са почетном брзином
v0  2 m/s и убрзањем a  0 .2 m/s 2 . Израчунајмо брзину тела након 20 секунди:
v  v0  a t  2

m
m
m
 0.2 2  20 s  6 .
s
s
s

У првих 20 секунди брзина се променила за 4 m/s . Пошто је кретање равномерно
променљиво, за исту вредност ће се мењати сваких наредних 20 секунди. У табели 4
приказана је зависност брзине тела од времена протеклог од почетка кретања за првих
80 секунди кретања тела.
Табела 4. Зависност брзине од времена код равномерно убрзаног кретања
t [s]
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v  v0  a (t  t 0 ) .
Према подацима из табеле 4 нацртан је
график зависности брзине од времена код
посматраног кретања који је приказан на слици
2.20. Примећујемо да је график ове зависности
права линија која не пролази кроз координатни
почетак.

Ако време меримо од почетка кретања (нпр. стартовањем штоперице у том
тренутку) тада је t 0  0 , па је v  v0  a t , односно:

v  v0  a t .
Ова формула показује како се са временом мења брзина код равномерно убрзаног
кретања. Ако је убрзање позитивно, она равномерно расте почевши од почетне брзине, а
ако је убрзање негативно (успорено кретање) она се равномерно смањује почевши од
почетне брзине.
Ако тело креће из стања мировања, односно ако му је почетна брзина једнака
нули ( v0  0 ), очигледно је зависност брзине од времена дата формулом:
vat .

Често се код равномерно успореног кретања са a означава апсолутна вредност
убрзања, односно успорење. Тада је убрзање код успореног кретања  a . Уврштавањем
ове вредности у претходну формулу добија се зависност брзине тела од успорења:

v  v0  a t .
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Сл. 2.20

Да је почетна брзина тела једнака нули,
график би очигледно пролазио кроз координатни
почетак. Лако се може проверити да би већем
убрзању одговарао стрмији график.

Пример 2: Посматрајмо кретање са почетном брзином v0  15 m/s и са убрзањем
a  0.25 m/s 2 за првих 80 секунди кретања тела. Јасно је да је ово кретање успорено.
Након 20 секунди од почетка кретања брзина тела ће бити
m
m
m
 0.25 2  20 s  10 .
s
s
s
Сваких наредних 20 секунди брзина ће се смањивати за 5 m/s . Брзине тела у
v  v 0  a t  15

појединим тренуцима од почетка кретања приказане су у табели 5. На слици 2.21
приказан је график зависности брзине од времена за наведено кретање.
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Табела 5. Зависност брзине од времена код равномерно успореног кретања
t [s]

0

20

40

60

80

v [m/s]

15

10

5

0

–5

Примећујемо да након 60 s од почетка
кретања брзина тела постаје нула, тј. тело се
зауставља. После тога тело мења смер кретања
па му је брзина негативна. Према томе, тело
прво успорава, а затим убрзава у супротном
смеру, као код тела баченог вертикално увис (сл.
2.1 и 2.3).

Сл. 2.21

Сумирајмо речено за график зависности
брзине од времена код равномерно променљивог
кретања. График

– је растући код убрзаног, а опадајући код успореног кретања,
– је стрмији ако је апсолутна вредност убрзања већа,
– пролази кроз координатни почетак ако је почетна брзина нула.

Зависност пређеног пута од времена
Рекли смо да је пут који тело пређе у неком
временском интервалу једнак површини испод графика
зависности брзине од времена у том временском
интервалу. У општем случају график зависности брзине
од времена код равномерно убрзаног кретања има облик
као на слици 2.22а. Одредимо површину испод графика
од почетка кретања ( t  0 ) до неког тренутка t, тј. пут
који тело пређе за време t.
Очигледно је површина испод графика једнака
збиру површина правоугаоника, чије су странице t и v0 и

Код равномерно убрзаног кретања је v  v0  a t . Комбиновањем претходних
формула лако се добија зависност брзине од времена код равномерно убрзаног кретања:
1
s  v0 t  a t 2 .
2
Ако тело креће из стања мировања, односно ако му је почетна брзина нула
(v0  0) , тада је зависност пута од времена дата формулом:
1 2
at .
2
Потпуно иста формула зависности пређеног пута од времена може се добити и из
графика зависности брзине од времена код равномерно успореног кретања (сл. 2.22б).
Овај пут је површина испод графика једнака разлици површина правоугаоника ( v 0 t ) и
s

(v 0  v )
).
2
Као што смо рекли, често се код равномерно успореног кретања са a означава
успорење, тј. апсолутна вредност убрзања. Тада је убрзање код успореног кретања
 a. Уврштавањем ове вредности у претходну формулу, добија се зависност брзине тела
од успорења:
1
s  v0 t  a t 2 .
2

троугла ( t

Ваљаност формуле s  at 2 / 2 лако се може проверити уређајем приказаним на
слици 2.5, код кога је на колица стављена боца са капаљком, као на слици 2.23а. Из
капаљке падају капи у једнаким временским интервалима на папир поред колица. Ако
прва кап падне у тренутку покретања тела, распоред капи на папиру ће бити као на
слици 2.23б. На слици је временски интервал између падања суседних капи означен са t,
а пут пређен за то време после покретања колица означен је са s.

троугла странице t и висине v  v0 . Као што знате,
Сл. 2.22

површина правоугаоника је једнака производу његових
страница ( v0 t ), а површина троугла је једнака половини

( v  v0 )
). Према томе,
производа једне странице и висине налегле на ту страницу ( t
2
t (v  v0 )
.
пређени пут за време t износи s  v0 t 
2
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Сл. 2.23
Од почетка кретања (пада прве капи) до пада друге, треће, четврте, пете итд. капи
пролазе временски интервали t, 2t, 3t, 4t, итд. У тим временским интервалима колица
прелазе путеве s, 4s, 9s, 16s, итд. Односно, ако се временски интервал повећа цео број
пута, пређени пут, од почетка кретања, повећава се са квадратом тог броја. Према томе,
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пређени путеви су пропорционални квадрату времена кретања, као што предвиђа
претходна формула.
Особине равномерно променљивог кретања могу се проучавати и спуштањем
тела низ стрму раван, за шта је згодно користити Галилејев жлеб. Више томе можете
прочитати у Практикуму уз овај уџбеник.
За радознале. Згодно је приметити (сл. 2.23б) да пређени путеви у једнаким узастопним
временским интервалима износе s, 3s, 5s, 7s, итд. Однос ових пређених путева једнак је
односу суседних непарних бројева 1:3:5:7, итд.

Зависност брзине од пређеног пута
Некада нам време кретања тела није познато, нити нас интересује, па је згодно
наћи формулу која повезује брзину и пређени пут. То је могуће урадити једноставним
математичким операцијама. Изражавањем времена из једне формуле ( v  v0  a t ) и
уврштавањем у другу ( s  v 0 

1 2
a t ), такозваном елиминацијом времена, то се може
2

урадити на следећи начин:
v  v0  a t

t



v  v0
, па је
a

v  v 0 v  v 0 
vv  v 02 v 2  2vv 0  v 02
1 2

 0

a t  v0
2
a
2a
a
2a
2

s  v0 t 

Пример: Посматрајмо равномерно променљиво кретање тела са почетном брзином
v0  0.2 m/s и убрзањем a  0.02 m/s 2 . У табели 6 приказани су путеви које тело
прелази за одређена времена од почетка кретања.

s

Табела 6. Зависност пређеног пута од времена



2 a s  v 2  v02 .

Из последње једначине може се добити зависност брзине од пређеног пута:

t [s]

0

20

40

60

80

s [ m]

0

8

24

48

80

График зависности пређеног пута од времена није права линија. У старијим
разредима ћете учити о особинама ових графика.
За радознале. На слици 2.24 приказан је график зависности пређеног пута од времена за
кретање из примера 3. Као што видимо, овај график није права линија.
Можете
приметити
да
са
протицањем времена график постаје
стрмији. Пошто са протицањем времена
расте брзина тела, значи да стрмији
график зависности пута од времена
одговара већој брзини тела.
Исти закључак смо извели и за
графике зависности пређеног пута од
времена код равномерно праволинијских
кретања (сл. 2.18).
Сл. 2.24
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2vv 0  2v 02  v 2  2vv0  v02 v 2  v 02

2a
2a

v 2  v02  2 a s

или

v  v02  2 a s .

Ако се за описивање успореног кретања користи апсолутна вредност убрзања, тј.
успорење a , тада је убрзање код успореног кретања  a . Уврштавањем ове вредности у
претходну формулу добија се зависност брзине тела од успорења:
v 2  v02  2 a s .

Важна напомена. Поновићемо: У једначинама које описују равномерно успорена
кретања преко успорења,
v  v0  a t ,

s  v0 t 

1 2
at ,
2

v  v02  2 a s ,

a представља успорење, тј. апсолутну вредност убрзања. Другим речима, ако се ове
једначине користе за описивање кретања, не сме се користити негативно убрзање код
успореног кретања.

35

Квалитативни и квантитативни графици

ДИНАМИКА РАВНОМЕРНО ПРОМЕНЉИВОГ КРЕТАЊА

На свим графицима које смо цртали до сада, осим графика на слици 2.22, на
координатне осе су унете бројне вредности физичких величина. Такви графици се
називају квантитативним. График на слици 2.22 је квалитативни. На осе
квалитативних графика не наносе се конкретне бројне вредности, па ни јединице
физичких величина. Са ових графика се могу одредити само односи измећу физичких
величина које су њима представљене.

Према Другом Њутновом закону, сила која телу саопштава убрзање једнака је
производу масе и убрзања

На слици 2.25 приказано је неколико примера квалитативних графика зависности
брзине тела од времена. На њима су означени односи између физичких величина који се
са њих могу очитати. На сл. 2.25а означена су успорења.

F  ma .
Као што смо видели, код равномерно променљивог кретања убрзање тела је
константно. Маса тела је такође непроменљива, константна величина. Производ две
константне величине (масе и убрзања) такође је константан, па равномерно променљиво
кретање изазива константна сила

F  const .
Очигледно, ако на тело не делује никаква сила ( F  0 ) убрзање ће му бити
такође нула ( a  0 ) – кретаће се константном брзином ( v  const ), тј. равномерно
праволинијски.
За радознале. Маса тела је константна ако се од њега не одваја, или му се не припаја
супстанција. Ракете се крећу тако што избацују гасове у једном смеру, због чега се оне
крећу у супротном смеру. Избацивањем гасова смањује им се маса, па им кретање није
равномерно убрзано када је вучна сила константна.

Сл. 2.25
Квантитет је реч која означава количину (бројну вредност неке величине).
Пошто са свих графика, осим са графика на сликама 2.22 и 2.25, можемо прочитати
бројне вредности физичких величина, они су квантитативни.
Квалитет је реч која означава разлику међу стварима и појавама независно од
количине. Пошто графици на сликама 2.22 и 2.25 описују кретања која су другачија од
осталих кретања, али не садрже бројне вредности, они су квалитативни.
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Графици зависности убрзања и силе од времена
Посматрајмо сложено кретање тела масе m1  0.5 kg . Тело се првих t1  15 min
креће равномерно убрзано са убрзањем a1  3 m/s 2 . Наредних t 2  10 min креће се
равномерно ( a 2  0 ), а после тога t 3  20 min равномерно успорено са убрзањем
a3  2 m/s 2 , као што је приказано у табели 7.
Табела 7. Убрзање и сила код равномерно променљивог кретања.
t [ min]

0 15

15 – 25

25 – 45

a [m / s 2 ]

3

0

2

F [ N]

1.5

0

1
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График зависности убрзања од
времена код оваквог кретања приказан је на
слици 2.26. Сила која телу даје убрзање
одређена је Другим Њутновим законом
( F  m a) . У табели су приказане и
израчунате вредности силе која телу даје
наведена убрзања. Зависност силе од
времена код овог кретања је такође
приказана на слици 2.26.

– промене брзине тела и
– силе која делује на тело.
Са вашим познавањем математике, интензитет, правац и смер убрзања није



могуће одредити у најопштијем облику, ако су познати вектори v1 и v2 , или F . Због
тога нећемо користити векторске облике наведених формула. Одредићемо правце и
смерове убрзања само код праволинијских кретања.

Из наведеног примера видимо да су
код равномерно променљивог кретања
графици зависности убрзања и силе од
времена

Сл. 2.26

Праволинијско убрзано кретање
Код убрзаног кретања (не мора
бити равномерно), интензитет брзине
расте ( v 2  v1 ). На слици 2.27 приказан је

– праве паралелне временској оси,
– изнад временске осе код убрзаног кретања ( a  0 , F  0 ),

пример убрзаног праволинијског кретања
тела између тачака А и B. Разлика
почетне и крајње брзине је позитивна
(v 2  v1  0) , па је и убрзање позитивно

Сл. 2.27

– испод временске осе код успореног кретања ( a  0 , F  0 ).
Такође примећујемо да су код равномерног кретања графици зависности убрзања
и силе од времена

( a  0) и има правац и смер брзина тела. Сила која је довела до убрзавања тела
( F  ma ) има исти смер као убрзање.

на временској оси, јер су нула и убрзање тела ( a  0 ),
и сила која на њега делује ( F  0 ).

Праволинијско успорено кретање
Код успореног кретања интензитет
брзине се смањује ( v 2  v1 ). Промена

УБРЗАЊЕ КАО ВЕКТОР

брзине тела је негативна ( v 2  v1  0 ), па је

Подсетимо се две формуле у којима фигурише убрзање. Једна дефинише убрзање
тела, а друга представља Други Њутнов закон:
a

v v 2  v1

t
t 2  t1

и

a

F
.
m

Пошто је брзина векторска величина, и разлика две брзине је такође вектор,
  
векторски запис горње промене брзина имао би облик v  v 2  v1 . Знамо да је сила
вектор. Временски интервал и маса су скалари (немају правац и смер).

Сл. 2.28

и убрзање негативно ( a  0 ) и има правац
као брзина тела, али супротан смер (сл.
2.28). Наравно, сила има увек исти правац
и смер као убрзање тела на које делује.

Примере равномерно убрзаног и равномерно успореног кретања представљају
хитац увис и слободан пад, o којима сте раније учили (сл. 2.1, 2.3). Тада још нисте
познавали векторске особине убрзања, па изнад ознаке убрзања нису стављане
стрелице.

Као што знате, дељењем позитивним скаларом не мењају се правац и смер
вектора. Пошто је временски интервал увек позитиван, као што је и маса тела, вектор
убрзања има правац и смер једнак правцу и смеру:
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За радознале. Ако успоравање тела траје довољно дуго, тело се зауставља. Шематски је
овакво кретање приказано на слици 2.29а. Време заустављања тела које се кретало
почетном брзином v 0 можемо лако одредити. Брзина тела се смањује од тачке А до

СИЛЕ АКЦИЈЕ И РЕАКЦИЈЕ. ТРЕЋИ ЊУТНОВ ЗАКОН
Правац и смер сила узајамног деловања тела

тачке C где се зауставља ( v  0 ) након времена t  t Z . Заменом ових података у

формулу зависности брзине од времена ( v  v 0  at ), добија се 0  v 0  at Z . Одавде је

Ако дечак гурне девојчицу по леду,
покренуће је од себе, али ће се и дечак
покренути уназад, тј. у супротном смеру, иако га
девојчица није гурнула (сл. 2.30). Значи да није
само дечак деловао на девојчицу неком силом,
него и девојчица на дечака. Пошто се обоје
покрећу дуж истог правца, у супротним
смеровима, значи да су на њих деловале силе
истог правца, али супротних смерова.

време заустављања:
tZ 

v0
.
a

Означимо са s Z пут који тело пређе до заустављања, такозвани зауставни пут.
Заменом наведених података у формулу v  v02  2 a s , добија се 0  v02  2 a s Z , па
зауставни пут износи:
sZ 

v 02
.
2a

Сл. 2.30

Лопта која удара у зид под правим углом

делује на њега неком силом ( F1 ), и одбија се од
њега уназад дуж истог правца. То значи да и зид

делује на лопту силом ( F2 ) истог правца, али

Сл. 2.31

супротног смера од смера у коме је лопта
деловала на зид (сл. 2.31).

Да бисмо се кретали по тлу морамо ногама да гурамо тло уназад силом трења
између ногу и тла. Подлога на нас делује силом истог правца, али супротног смера –
унапред, захваљујући чему се ми крећемо.

Сл. 2.29
Кретање након заустављања. Шта ће се десити ако сила која успорава тело
настави да делује и после заустављања тела у тачки C? Знамо да ће заустављено тело
сила убрзавати у правцу и смеру свог деловања (сл. 2.29б). Према томе, кретање тела је
након заустављања равномерно убрзано у смеру супротном од брзине пре
заустављања (тело се враћа назад). Колико је телу потребно да стигне од тачке А до
тачке C, толико му треба да се поново врати у тачку А. Од поласка из тачке А до
повратка у њу протекне време t  2t Z . Лако можете сами показати да су брзине тела у

свим тачкама једнакoг интензитета при удаљавању од тачке А и при повратку у њу.
На исти начин се понаша тело бачено вертикално увис (сл. 2.3), када улогу силе


F има сила теже m g . График зависности брзине од времена код овог кретања је истог

Пливамо тако што воду гурамо уназад, а вода нас гура унапред. Птице лете тако
што крилима потискују ваздух наниже, док ваздух њих потискује навише. Ако опругу
притиснете прстом, делујете на њу силом у једном, а она на ваш прст делује силом у
супротном смеру.
Ако надуван балон пустите уз истовремено омогућавање ваздуху да из њега
излази, одлетеће од вас. Еластичне силе балона потискују ваздух из њега у једном
смеру, а ваздух потискује балон у супротном смеру.
Закључујемо:
– деловање тела је увек узајамно, ако једно тело делује на друго неком
силом, онда и то тело делује на прво такође силом,
– силе међусобног деловања имају исти правац, а супротан смер.

облика као графици на сликама 2.21 и 2.25а који описују равномерна успорена кретања.
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Интензитет сила међусобног деловања тела
У ком су односу интензитети сила међусобног деловања тела? Да ли јачом силом
делује дечак који гура или девојчица која је гурана у примеру на слици 2.30? Да ли сила
зависи од маса тела која делују међусобно, или од нечега другог?
Узмите два динамометра
и закачите један за други као на
слици 2.32. Полако ширите
руке једнако на обе стране.
Видећете да оба динамометра
мере једнаке силе у сваком
тренутку (сл. 2.32а). Другим
речима, силе којима међусобно
Сл. 2.32
делују динамометри, а преко
њих и руке, једнаке су по интензитету. Пошто им се разликују само смерови, можемо их


означити са F1 и  F1 .
Проверимо да ли сила међусобног деловања зависи од кретања тела. Једну руку
не померајте држећи у њој један динамометар, а другу ширите (сл. 2.32б). Лако ћете


установити да оба динамометра поново мере једнаке интензитете сила F2 и  F2 .
Другим речима, сила међусобног деловања не зависи од кретања тела.
Обе руке су нам једнаке масе. Да ли су због тога једнаке силе међусобног
деловања? Да ли сила међусобног деловања тела зависи од масе тела? Проверимо и то.
Закачите један динамометар за зид куће, а други закачите за њега и вуците га, као на
слици 2.33. Маса куће је много већа од наше масе. Ипак, динамометри поново показују
једнаке интензитете сила, тј. силе међусобног деловања не зависе од масе тела.

Сл. 2.33

Сл. 2.34

У свим наведеним примерима тела су међусобно деловала непосредним додиром.
Ако тела делују међусобно посредством физичког поља, деловање је такође узајамно.
Вежите преко динамометра двоја колица за наспрамне зидове као на слици 2.34. На

једна ставите магнет, а на друга гвоздени блок. Нека магнет привлачи гвожђе силом F12 ,

а гвожђе магнет силом F21 . Динамометри ће показивати да су те силе једнаких
интензитета. Закључујемо да

Закон акције и реакције – Трећи Њутнов закон
Све наведене закључке о међусобном деловању тела обједињује Закон акције и
реакције, или Трећи Њутнов закон који гласи:
Силе којима међусобно делују два тела имају исте интензитете и правце, али
супротне смерове.
Пошто силе међусобног деловања имају исте интензитете и правце, али супротне
смерове, често се означавају истим ознакама, али са супротним знацима. На тај начин су
означене силе на сликама 2.32, 2.33. У овом случају се Трећи Њутнов закон може
исказати на следећи начин:

Ако прво тело делује на друго тело силом F , онда друго тело делује

на прво силом  F .
Некада се силе међусобног деловања означавају различитим индексима. Ако се

сила којом прво тело делује на друго означи са F12 , сила којом друго тело делује на прво

означава се са F21 . На тај начин су означене силе на слици 2.34. У овом случају се
Трећи Њутнов закон може исказати на следећи начин:

Ако прво тело делује на друго тело силом F12 , онда друго тело делује на прво силом

F21 која је по интензитету једнака првој сили

F21  F12 .
При томе обе силе имају исти правац, али супротан смер. Закон се може записати и у
векторском облику:


F21   F12 .
Сила којом прво тело делује на друго, изазивајући одговор другог тела назива се
сила акције. Сила којом друго тело делује на прво, као одговор на силу акције, назива
се сила реакције. Дечак који је гурнуо девојчицу и прст који делује на опругу делују
силама акције. Одгурнута девојчица и опруга делују силама реакције. Некада није
могуће одредити која је сила акције, а која реакције, нити је то важно. Да ли магнет или
гвожђе са слике 2.34 делују силом акције, или реакције, није важно.
Силе акције и реакције су исте природе. На пример, обе морају бити
гравитационе, или еластичне, или електричне, или магнетне итд. Пошто су узајамне,
истовремено настају и нестају.

силе међусобног деловања тела имају једнаке интензитете.
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Важна напомена: Силе међусобног деловања делују на два различита тела. Због
тога нема смисла тражити њихову резултанту. Има смисла тражити само резултанту
сила које делују на исто тело.

Подсетник: Ако на тело делује више сила, њихово деловање се може заменити
деловањем једне силе која се назива резултујућа сила (резултанта), а она се најчешће
означава са FR или R. Резултујућа сила којом гурате аутомобил заједно са другом (сл.


2.35) зависи од начина гурања. Када силе којима га гурате ( F1 и F2 ) имају исти правац и

Занимљиво: Знамо да Земља привлачи тела на својој површини силом теже. Силом
истог интензитета и тела привлаче Земљу.

смер (сл. 2.35а), интензитет резултујуће силе је једнак збиру њихових интензитета:

За радознале. Када скочимо, гурнемо Земљу неком силом наниже (акција). Силом
једнаког интензитета Земља гурне нас навише (реакција). По Другом Њутновом закону
ове силе су једнаке производу масе и убрзања. Ако су наши маса и убрзање m и a1 , а

FR  F1  F2 .


Правац и смер резултујуће силе је у правцу и смеру сила F1 и F2 .

маса и убрзање Земље M и a 2 , тада је
m a1  M a2 .

Пошто је маса Земље много већа од наше масе, њено убрзање је много мање од нашег.
Ми ћемо приметно одскочити, а Земља се практично неће померити.
Када слободно падамо приближавамо се Земљи, али и она нама. Земља нам даје
убрзање Земљине теже g , па важи m g  M a2 . Поново, због много веће масе Земље од
наше, њено убрзање је много мање од g . Због тога је померање Земље ка нама
занемарљиво у односу на померања нас ка Земљи. Када стојимо на тлу деловање Земље
осећамо на табанима, док наше деловање на Земљу може да оставља трагове на тлу.

ДОДАТНА НАСТАВА – Примена Њутнових закона динамике
Аутор прво жели да поздрави све оне који су почели да читају ове редове уз наду
да ће већина вас младих радозналаца остати на страницама додатне наставе. Надам се да
су многи од вас у шестом разреду пратили ове програме. Без тешкоћа са овим
садржајима могу се упознати и они који их раније нису пратили. Све што буде потребно
за разумевање садржаја додатне наставе, а што је учено у шестом разреду, биће укратко
поновљено на одговарајућем месту.
Свако од вас је довољно радознао да жели да упозна природу око себе и
законитости њеног понашања, понајвише зато да би могао предвидети њено понашање.
Физику ћете учити онолико колико је дубока ваша радозналост, а она ће расти са сваким
новим сазнањем. Зато свима препоручујем читање страница додатне наставе. Свако од
вас је способан да схвати и научи и додатне садржаје.
Додатна настава није само за оне који показују посебно интересовање за физику.
Садржаји додатне наставе помажу разумевању градива наученог на редовној настави, и
само делимично уводе нове теме.
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Сл. 2.35


Ако силе F1 и F2 имају исти правац, али супротан смер (сл. 2.35б), интензитет
резултујуће силе је једнак разлици интензитета тих сила (већа минус мања):
FR  F1  F2 .


Резултујућа сила има правац као силе F1 и F2 , а смер силе већег интензитета.


Када су интензитети сила F1 и F2 једнаки (сл. 2.35в), интензитет резултујуће


силе је нула FR  0 . Кажемо да се силе F1 и F2 поништавају, или уравнотежавају, као

што је био случај код статичког и динамичког мерења силе.

Други Њутнов закон и резултујућа сила
Као што смо рекли, деловање више сила на тело може се заменити деловањем
резултујуће силе. Ако на тело масе m делује резултујућа сила FR , према Другом
Њутновом закону, тело добија убрзање
a

FR
.
m

Правац и смер убрзања су исти као правац и смер резултујуће силе која делује на
тело (сл. 2.35).
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ЊУТНОВИ ЗАКОНИ И СИСТЕМИ ТЕЛА
Систем тела чине тела која посматрамо издвојено из околине. Код система тела
разликују се силе које делују између тела унутар система, које се називају унутрашње
силе, и силе између тела у систему и тела из околине, које се називају спољашње силе.
Посматрајмо систем од два тела маса m1 и m 2 која су спојена неистегљивом

нити занемарљиве масе. Нека тела по хоризонталној подлози вуче сила F као на слици
2.36а. Пошто је нит неистегљива, не мења се растојање између било које две тачке
истог, или различитих тела. Према томе, систем се понаша као једно круто тело (сл.
2.36б) мисаоно подељено на два дела чија је укупна маса једнака збиру маса тела са
слике 2.36а, тј. m  m1  m 2 .

Примећујемо:
– Убрзање система и тела која га чине можемо најлакше одредити применом
Другог Њутновог закона на кретање система као целине.
– Ако нас занимају унутрашње силе у систему морамо применити Други Њутнов
закон на цео систем и на једно од тела из система
ЊУТНОВИ ЗАКОНИ И ПРАВЦИ У ПРОСТОРУ
До сада смо посматрали праволинијска кретања тела на која делују силе само
дуж правца кретања. Лако се може показати да Њутнови закони важе посебно за било
који правац у простору. Задржаћемо се само на Другом Њутновом закону.

Сл. 2.36
У првом случају делујући једно на друго оба тела затежу нит између њих. Зато се

унутрашње силе у систему називају силе затезања нити и најчешће се означавају са T

или Fz . Унутрашње силе у другом случају су силе којима међусобно делују делови тела



( F12 и F 21 ). Вучна сила F је за посматранe системe тела спољашња сила.
По Закону акције и реакције силе међусобног деловања имају једнаке
интензитете и правце, али супротне смерове. Ако на једно тело са слике 2.36а делује


сила затезања T , на друго делује сила затезања  T . Силе међусобног деловања делова


тела са слике 2.36б морају бити у односу F 21   F12 .
Пошто се растојање тела не мења, убрзање система и појединачних тела је
једнако. Ако то убрзање означимо са a, Други Њутнов закон можемо написати за цео
систем и појединачно за делове система. Одговарајуће једначине су дате у табели 8.
Табела 8. Други Њутнов закон за системе тела са слика 2.36а и 2.36б
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Сл. 2.37
Посматрајмо систем од два тела, повезана помоћу неистегљиве нити, која по

подлози вуче сила F као на слици 2.37. На слици су означене карактеристичне силе


које делују на тела. Са N1 и N 2 означене су силе реакције подлоге о којима ћете ускоро


учити. Оне су увек нормалне на подлогу, и усмерене од ње. О силама трења Ftr1 и Ftr2
учили сте у шестом разреду. Као што знате, оне делују у супротном смеру од смера
кретања тела у односу на подлогу.
Други Њутнов закон се најчешће примењује на правце дуж којих делује највећи
број сила. У приказаном примеру су то очигледно хоризонтални и вертикални правац.
Применимо Други Њутнов закон на ове правце, за систем као целину, и за појединачна
тела. У табели 9 приказане су одговарајуће једначине. Претпоставили смо да се тела и
подлога не крећу убрзано по вертикали. Да је систем у лифту који се креће убрзано,
збир сила по вертикали не би био нула.
Табела 9. Други Њутнов закон за систем тела са слике 2.37

Систем са слике 2.36а

Систем са слике 2.36б

Цео систем

F  ma  ( m1  m2 ) a

F  ma  ( m1  m2 ) a

Правац

Систем

Тело 1

Тело 2

Тело 1 (део 1)

F  T  m1 a

F  F21  m1 a

Хоризонтални

F  Ftr1  Ftr2  ma

F  Ftr1  T  m1a

T  Ftr2  m2 a

Тело 2 (део 2)

T  m2 a

F12  m2 a

Вертикални

N1  N 2  m1 g  m2 g  0

N1  m1g  0

N 2  m2 g  0
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Унутрашње силе у систему су само силе затезања, једнаке по интензитету и
правцу, супротног смера. По вертикали делују силе теже и реакције подлоге, које се
поништавају. Обе су спољашње силе јер потичу од тела која нису у посматраном
систему два тела. Силе трења су такође спољашње јер потичу од подлоге, као и сила F
којом неко споља вуче прво тело.

РЕЗИМЕ


Брзина тела се мења само уколико на тело делује сила.



Убрзање тела се дефинише као количник промене брзине тела и времена у коме је
та промена настала. Ако тело у почетном тренутку t1 има брзину v1 , а у тренутку t 2

ИЗОЛОВАН СИСТЕМ

има брзину v 2 , убрзање износи:

Систем тела је изолован ако на тела у систему не делују спољашње силе, или
ако је резултанта спољашњих сила занемарљива.
Систем са слике 2.37 (два тела и нит која их спаја) није изолован јер на њега
делују силе изван система (спољашње) које се не поништавају. Посматрани систем би
био изолован када би спољашње силе биле нула, или се поништавале. Силе по
вертикали се поништавају када се подлога не убрзава по вертикали. Да би систем био
изолован, вучна сила и све силе трења морају бити нула (веома глатка подлога).
Примећујемо да се сабирањем једначина које се односе на појединачна тела
добија једначина за систем тела, као што је било и са системом тела на слици 2.36.
Унутрашње силе се при томе поништавају. Из једначине за систем може се одредити
убрзање тела, ако су познати маса система и спољашње силе. Запажамо да на убрзање
система не утичу унутрашње силе! Показује се да ова законитост важи за било какав
систем тела чија се растојања не мењају. Према томе,

a



Јединица за убрзање, метар у секунди на квадрат, изведена је из јединица за брзину
и време:

a   v   [v] 
 t 



За радознале. У старијим разредима ћете учити да слична законитост важи и за
систем тела која мењају растојања. За било какав систем тела може се одредити једна
тачка коју не могу убрзавати унутрашње силе. Та тачка је центар масе система.
Већ знате једну занимљиву особину центра масе (тежишта) тела. Силе чији
правац пролази кроз центар масе тела не ротирају га. Сличне особине има и центар масе
система, само што он не мора да се налази ни у једном од тела која чине систем.

Сл. 2.38
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На пример, центар масе две куглице
једнаких маса је на средини између њих. Центар
масе три куглице једнаких маса које се налазе у
теменима једнакостраничног троугла поклапа се
са тежиштем троугла (сл. 2.38).

[t ]

m
s  m
.
s
s2

Други Њутнов закон гласи:
Убрзање тела је пропорционално сили која на њега делује, а обрнуто
пропорционално маси тела:

унутрашње силе не могу убрзати систем тела чија се растојања не мењају.
Не постоји идеално изолован систем. На пример, на свако тело из система делују
гравитационе силе тела изван система. Иако нагло опадају са растојањем, оне се увек
осећају. Због тога се под изолованим системом подразумевају системи на које делује
занемарљива резултанта спољашњих сила.

v v 2  v1

.
t t 2  t1

a



F
,
m

одакле је

F ma.

Из овако формулисаног закона видимо да је један њутн:
1 N  1 kg

m
.
s2



Сила се може мерити статички и динамички.



Брзина, убрзање и сила су векторске величине, тј. потпуно су одређене
интензитетом, правцем и смером.



Правац вектора брзине код праволинијског кретања поклапа се са правцем кретања
тела. Правац брзине у свакој тачки код криволинијског кретања је једнак правцу
тангенте на путању у тој тачки. Смер вектора брзине одговара смеру кретања тела.
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Вектор убрзања има правац и смер једнак правцу и смеру:
– промене брзине тела и
– силе која делује на тело.



Код убрзаног кретања интензитет брзине се повећава ( v 2  v1 ). Промена брзине

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ
СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА

тела је позитивна ( v 2  v1  0 ), па је и убрзање позитивно ( a  0 ) и има правац и

смер као брзина тела.


Код успореног кретања интензитет брзине се смањује ( v 2  v1 ). Промена брзине
тела је негативна ( v 2  v1  0 ), па је и убрзање негативно ( a  0 ) и има правац као
брзина тела, али супротан смер. Наравно, сила има увек исти правац и смер као
убрзање тела на које делује.





Равномерно променљиво кретање је такво кретање код кога се брзина у току
кретања мења за једнаку вредност у једнаким временским интервалима, тј. убрзање
је константно.
Зависности брзине од времена ( v  f (t ) ), пређеног пута од времена ( s  f (t ) ) и
брзине од пређеног пута ( v  f (s) ) дате су табели.



У шестом разреду сте учили да између свакa два тела делује привлачна
гравитациона сила. Земља и тела на њеној површини, или у њеној близини, такође се
међусобно привлаче гравитационом силом.

Тип кретања

v  f (t )

Равномерно убрзано кретање
без почетне брзине

vat

s

Равномерно убрзано кретање
са почетном брзином

v  v0  a t

s  v0t 

1 2
at
2

v  v02  2 a s

Равномерно успорено кретање

v  v0  a t

s  v0 t 

1 2
at
2

v  v02  2 a s

s  f (t )
1 2
at
2

СИЛА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ
Сила Земљине теже, или кратко – сила теже, јесте сила којом Земља привлачи
тела на својој површини или у својој близини. На тело масе m делује сила теже
F mg ,

v  f (s)
v  2as

где је g убрзање Земљине теже. Оно зависи од географске ширине и надморске висине
(сл. 3.1), па је и сила теже различита на различитим местима на Земљи. На географској
ширини 45  , на нивоу мора, убрзање Земљине теже износи
g  9.81

Ова вредност убрзања Земљине теже користи се
и у Србији, без обзира на надморску висину. Често се
користе, за грубља рачунања, приближне вредности

Трећи Њутнов закон (Закон акције и реакције) гласи:
Силе којима међусобно делују два тела имају исте интензитете и правце,
али супротне смерове.



Силе акције и реакције су исте природе. Пошто су узајамне, истовремено настају и
нестају.



Силе акције и реакције делују на различита тела.
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m
.
s2

овог убрзања g  9 .8 m/s 2 , или g  10 m/s 2 .

Сл. 3.1

И друга небеска тела убрзавају тела на својој
површини или у својој близини. Убрзање које
саопштавају телима зависи од масе и полупречника
небеских тела. На пример, убрзање Месечеве теже је
око шест пута мање од убрзања Земљине теже.
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Сила теже делује на тела без
обзира на начин њиховог кретања. Она не
зависи од тога да ли на тела делују друге
силе (сл. 3.2).
Сам назив силе теже говори о
њеној главној особини. Тела теже да
падају у правцу и смеру деловања ове
Сл. 3.2
силе. На половима и екватору ова сила је
усмерена ка центру Земље. Због ротације Земље, на осталим местима сила теже мало
одступа од овог смера.
Сила теже је на половима једнака гравитационој сили између тела и Земље. На
осталим местима је мало мања од гравитационе силе, због ротације Земље око своје осе.
Најмања је на екватору. Често се може занемарити утицај ротације Земље на силу
Земљине теже. Тада се узима да је она приближно једнака гравитационој сили између
Земље и тела на њеној површини.

СЛОБОДНО ПАДАЊЕ ТЕЛА.
ХИТАЦ НАВИШЕ И ХИТАЦ НАНИЖЕ

Галилејев оглед
Да сва тела слободно падају на површину Земље
са једнаким убрзањем, први је показао Галилео Галилеј,
познати италијански научник. Историчари се често не
слажу до којих је све закључака дошао Галилеј, као ни о
начину на који је до њих дошао. Већина историчара
сматра да је до наведене законитости Галилеј дошао
изводећи експерименте на кривом торњу у Пизи (сл. 3.3).
Верује се да је пуштао да тела различитих маса и
облика падају са различитих висина на торњу и да је
мерио времена за која она падну на тло. Дошао је до
закључка да сва тела слободно падају за једнако време са
једнаке висине, тј. да падају са једнаким убрзањем, без
обзира на своју масу. До тада се сматрало да тела веће
масе падају са већим убрзањем. Као што смо рекли, тела
Сл. 3.3
слободно падају само ако је занемарљив отпор ваздуха,
тј, у вакууму. У време када је Галилеј живео није био познат начин остваривања
вакуума. Због тога није сасвим јасан начин на који је он дошао до својих закључака.
Да сва тела слободно падају једнаким убрзањем, лако се
може показати експериментом приказаним на слици 3.4. На дну
вертикалне стаклене цеви налазе се метална куглица и перце,
или листић папира. Ако се цев нагло обрне за 180°, перце и
куглица са дна цеви доспевају на врх, одакле слободно падају
на ново дно. Отпор ваздуха за падање перцета је много већи
него за падање куглице, па перце пада много дуже од куглице
(сл 3.4). Међутим, ако се из цеви извуче ваздух, тј. направи у
њој вакуум, перце и куглица падају истовремено, што значи да
падају са једнаким убрзањем.

Посматрајмо тело које се креће по вертикали само под дејством силе теже, што
значи да је занемарљива и сила отпора ваздуха. Ако се тело креће без почетне брзине,
онда то кретање називамо слободан пад. Ако тело има почетну брзину, кретање се
назива вертикалан хитац. Вертикалан хитац може бити хитац навише и хитац
наниже.
Пошто на тело делује само сила теже, према Другом Њутновом закону она је
једнака производу масе m и убрзања тела a:
m g  ma ,

па је убрзање слободног пада и хица навише и наниже једнако убрзању силе Земљине
теже:
ag .

Сл. 3.4
Као што видимо, ово убрзање не зависи од масе тела, нити од било које друге
особине тела – запремине, облика и слично. Убрзање слободног пада и вертикалног
хица једнако је за сва тела на истом месту.
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Да тела различите масе падају са једнаким убрзањима и
у ваздуху, ако им је отпор средине једнак, можете показати
једноставним експериментима. Ставите на металну плочицу
(рецимо новчић) у хоризонталном положају картон мало мање
величине и пустите их да падају. Новчић неће имати веће
убрзање од картона, иако има већу масу од њега. Новчић и
картон се неће одвајати – пашће на тло истовремено.

Ако пробушите дно пластичне чаше са водом и пустите је да слободно пада, све
до пада на подлогу вода се неће померати у односу на чашу, тј. неће цурети.
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Слободан пад и хици наниже и навише
Пошто је убрзање Земљине теже g константно, код слободног пада и вертикалног
хица навише и наниже тела се крећу равномерно убрзано, или равномерно успорено.
Код слободног пада и хица наниже убрзање има увек исти смер као брзина тела (сл. 3.5а
и 3.5б). Знамо да је такво кретање равномерно убрзано – без почетне брзине код
слободног пада и са почетном брзином v 0 код хица наниже.

Табела 10. Једначине слободног пада и вертикалних хитаца
Вертикалан хитац наниже

Вертикалан хитац навише
до највише тачке

v gt

v  v0  g t

v  v0  g t

Зависност брзине
од времена
Зависност
пређеног пута од
времена

Зависност брзине
од пређеног пута
Брзина удара у тло
s  H, h  0
Време

Сл. 3.5

Слободан пад

s

g t2
 H h
2

s  v0 t 

gt2
 H h
2

s  h  v0 t 

g t2
2

g t2
hH
2

g t2
h  H  v0 t 
2

v  2g s

v  v02  2 g s

v  v02  2 g s

v  2 g ( H  h)

v  v02  2 g ( H  h)

v  v02  2 g h

v  2g H

v  v02  2 g H

падања t sp 

2H
g

после слободног пада
v  v0
подизања t max 

....

v0
g

Слободан пад и хитац наниже

Код хица навише убрзање Земљине теже је супротног смера од брзине тела све
до највише тачке (сл. 3.5в). Знамо да је такво кретање равномерно успорено. У највишој
тачки тело се зауставља, да би после тога слободно падало.

Тело које слободно пада, или које је бачено вертикално наниже, до удара у тло
прелази пут једнак висини са које је кренуло, тј. s  H . Брзину којом тело удара у тло
можемо одредити заменом ове вредности у једначине зависности брзине од пређеног

Пошто су слободан пад и вертикални хици равномерно убрзана, или успорена
кретања, за њих важе једначине које важе за ова кретања. Наравно, у свакој од тих
једначина убрзање треба заменити убрзањем Земљине теже, односно a = g.

пута ( v  2 g s и v  v 02  2 g s ). Лако се добија да ова брзина износи:

Када се посматра кретање тела изнад површине Земље, најчешће нас занима како
се мења висина тела у односу на тло. Са слика 3.5а и 3.5б је очигледно да је код
слободног пада и код вертикалног хица наниже пређени пут s повезан са тренутном
висином тела h и висином H са које тело пада формулом

s  H h.

– за слободан пад v  2 g H ,
– за вертикалан хитац наниже v  v 02  2 g H .
Време слободног падања тела t sp можемо одредити заменом вредности s  H у
једначину зависности пређеног пута од времена s 

g t sp2
g t2
. Из једнакости H 
2
2

Код вертикалног хица навише (3.5в) у току подизања тела пређени пут је
очигледно једнак тренутној висини, односно s  h . Када тело почне да пада, пређени
пут је једнак збиру највише достигнуте висине H и пређеног пута код слободног пада.

добија се време падања тела:

У табели 10 приказане су једначине које описују слободан пад, хитац наниже и
хитац навише до тачке заустављања. Кретање из највише тачке до тла описују једначине
слободног пада. У једначине су уврштени споменути односи висина и пређених путева.

Добијене формуле су приказане у табели 10. У општем случају, време падања
хица наниже не можете одредити са вашим знањем математике.
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t sp 

2H
.
g
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Хитац навише

БЕСТЕЖИНСКО СТАЊЕ

Тело бачено са тла вертикално навише има брзину нула (v = 0) у највишој тачки у
којој се зауставља (сл. 3.6). До те тачке тело прелази пут једнак висини те тачке (s = H)
за време једнако времену подизања ( t  t max ). Заменом ових вредности у једначину за

Све време смо у међусобној интеракцији са Земљом, као и сва остала тела на
њеној површини, или у њеној близини. Земља привлачи тела силом теже. По Закону
акције и реакције, силом истог интензитета и правца, али супротног смера, и тела
привлаче Земљу.

брзину v  v0  g t добија се 0  v0  g t max , одакле се лако добија време подизања тела:
t max 

v0
.
g

Заменом s = H и v = 0 у једначину зависности
брзине од пређеног пута v  v 02  2 g h , добија се

0  v02  2 g H ,

одакле

је

v02  2 g H .

Из

ове

једнакости лако се добија висина коју може достићи
хитац навише:
H

Сл. 3.6

Ова интеракција може да се одвија помоћу гравитационог поља или непосредним
додиром. Када тела слободно падају, са Земљом интерагују преко гравитационог поља.
Када се тела налазе на некој подлози, или су окачена у некој тачки, интеракција се
преноси непосредним додиром преко подлоге или тачке вешања тела (сл. 3.7). Наравно,
интеракција непосредним додиром је последица гравитационог поља.

v02
.
2g

Вертикалан хитац не мора да се завршава на
површини земље, нити мора са ње да полази. Пример
оваквог хица можете наћу у Практикуму уз овај
уџбеник.

Тежина тела
У шестом разреду сте учили шта је тежина – подсетимо се. Када стојите на
хоризонталној подлози деформишете је мање или више, некада остављајући на њој
видљиве трагове (сл. 3.7а). То значи да неком силом, усмереном наниже, делујете

нормално на подлогу. Ту силу називамо тежином ( Q ). По Закону акције и реакције
подлога на вас делује силом једнаког интензитета и правца, али супротног смера. Ту

силу називамо нормална реакција подлоге ( N ). Усмерена је вертикално навише.
Ако висите на конопцу, затежете га
неком силом (сл. 3.7б). Та сила је ваша
тежина. Усмерена је вертикално наниже. По
Закону акције и реакције, конопац на вас
делује силом истог интензитета усмереном
вертикално навише. Та сила се назива сила


затезања и најчешће се означава T или Fz .

За радознале. После стизања у највишу тачку тело почиње слободно да пада, па му
брзина равномерно расте. На свакој другој висини тело ће се наћи два пута, када се
подиже и када се спушта.
Када се тело подиже у тачки на висини h има брзину v  v02  2 g h . Када се
поново нађе у тој тачки, од почетка слободног пада тело је прешло пут s  H  h , па има
брзину:

v  2 g ( H  h)  2 g H  2 g h  2 g

v02
2g

 2 g h  v02  2 g h .

Видимо да су брзине тела на истој висини једнаке по интензитету када се тело
подиже и када се спушта. Наравно, смерови вектора брзина су супротни. Према томе,
тело пада на подлогу брзином која има исти интензитет као што му је била почетна
брзина. Лако се може показати и да је време подизања тела до неке тачке једнако
времену слободног падања из те тачке.
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Сл. 3.7

Као што знате, поред наведених сила,
на свако тело на површини Земље делује и

сила теже ( m g ) која је такође означена на
цртежима.

Тело може да притиска подлогу силом већом или мањом од његове тежине. Ако
тело додатно притиска одозго нека сила, оно подлогу притиска силом већом од тежине.
С друге стране, ако нека сила делује на тело навише, оно подлогу притиска силом
мањом од тежине. Због наведеног се мора нагласити да је тежина тела сила која је
последица деловања силе теже на то тело.
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На слици 3.8 приказани су карактеристични положаји тела и подлоге, односно
тела и тачака вешања тела. Дефинишимо прецизно претходно споменуте силе.

– Тежина тела ( Q ) је сила којом
тело притиска хоризонталну подлогу или
затеже тело о које је обешено у тачки
вешања (канап, нит, плафон, опруга, или
било шта друго), услед деловања силе
Земљине теже.

Сл. 3.8

– Нормална реакција подлоге ( N ) је сила којом подлога делује на тело које
се налази на њој. Усмерена је нормално од подлоге, тј. вертикално навише када је
подлога хоризонтална.


– Сила затезања ( T или Fz ) је сила којом канап, нит, плафон, опруга и сл.
вуку на њих окачено тело вертикално навише.
По Закону акције и реакције, силе међусобног деловања су истог интензитета и
правца, али супротног смера, односно:




Q   N или Q  T .

Бестежинско стање
Ако сте имали прилику да се возите лифтом, сетићете се да сте приликом
покретања лифта навише додатно притискали подлогу – осетили сте се тежим.
Насупрот томе, када се лифт заустављао крећући се навише, осетили сте се лакшим,
мање сте притискали подлогу. Док се лифт креће равномерно између спратова
притискате подлогу једнаком тежином као када лифт мирује. Другим речима, ваша
тежина зависи од убрзања подлоге, односно тачке вешања.
Да тежина тела зависи од кретања подлоге или тачке вешања, можете се уверити
једноставним експериментом. Окачите неко тело на динамометар. Крећите га убрзано
навише са скалом испред очију. Приметићете додатно истезање динамометра.
Показиваће већу тежину (сл. 3.9б) него када динамометар мирује (сл. 3.9а). Насупрот
томе, ако убрзано спуштате динамометар, показиваће мању тежину него када мирује
(сл. 3.9в). Ако динамометар слободно пада, показиваће да је тежина тела нула (сл. 3.9г).

Често су нам важни само односи интензитета наведених сила. Наравно,
интензитети тежине и нормалне реакције подлоге, или тежине и силе затезања су
једнаки:
Q  N или Q  T .

Сл. 3.9
Кад тело слободно пада, оно не делује ни
на шта. Нити постоји подлога, нити је тело
окачено о нешто. Као што смо рекли, чак се
занемарује и деловање на тело средине кроз коју
пада, па самим тим и тела на средину. Док лете
изнад површине мора, делфини и капи воде
немају тежину (сл. 3.10).

Важно је запазити да тежина тела не делује на то тело, него на подлогу или тачку
вешања! На тело делују:

– сила Земљине теже ( m g ) и


– нормална реакција подлоге ( N ), или сила затезања у тачки вешања ( T ).
Када смо говорили о статичком и динамичком мерењу силе рекли смо да тело
мирује, или се креће равномерно праволинијски у неком правцу, ако на њега у том
правцу делују две силе једнаких интензитета и правца, али супротних смерова. Према
томе, ако тела на слици мирују, или се крећу равномерно праволинијски по вертикалном
правцу, мора бити
N  m g или T  m g .
Обједињено се претходне једнакости могу написати у облику
Q  N  mg

или Q  T  m g .

На слици 3.8 приказани су примери: нападних тачака, праваца и смерова све три
споменуте силе. Наравно, ако се тела на слици крећу убрзано по вертикали, на пример у
лифту који се покреће или зауставља, последње једначине не важе.
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Бестежинско стање је стање у коме
Сл. 3.10

тело нема тежину.

Космонаути који круже око Земље налазе се такође у бестежинском стању. На
њих делује гравитациона сила Земље, привлачећи их ка Земљи. Ипак, због гравитационе
силе не делују никаквом силом на зидове сателита окренуте према Земљи. Вероватно
сте видели на филмовима како космонаути лебде у свемирском броду. Разлоге за овакво
бестежинско стање научићете у вишим разредима.
Важно је приметити да на сва тела, па и на тела у бестежинском стању, на
површини Земље делује сила теже (сл. 3. 10).
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Бестежинско стање се може лако демонстрирати
посматрањем слободног пада два тега између којих се
налази лист папира који при томе не може да мења висину,
као на слици 3.11. За оглед су потребни демонстрациони
тегови чија се маса мења стављањем додатних тегова на
први на коме се налази кука за качење. Тегови се окаче тако
да се између њих завуче лист папира учвршћен на некој
висини.

Сл. 3.11

Млечни пут (Кумова слама) јесте галаксија у
којој се ми налазимо. Она садржи око 200 до 300
милијарди звезда.
На слици 3.12а приказана је уметничка слика
Млечног пута израђена према научним сазнањима.
Једна од звезда Млечног пута је Сунце, као
центар Сунчевог система. Колико је велика наша
галаксија Млечни пут видимо из следећег поређења.
Када бисмо цео Сунчев систем смањили на величину
1 mm, пречник Млечног пута био би око 70 km.

Ако се тегови спуштају полако, имају тежину. Делују
на лист папира и он на њих. Пошто папир не може да мења
висину, поцепаће се. Ако тегове пустимо да слободно
падају, немају тежину и не делују на папир који се између
њих извлачи неоштећен.

Бестежинско стање је нормално стање човековог организма у краћим временским
интервалима. У бестежинском стању смо у свим скоковима, док трчимо када су нам
ноге одвојене од тла, и слично. Дуготрајније бестежинско стање при слободном паду не
прија организму због велике брзине коју тело достиже. Осећамо се сигурније када
имамо ослонац, тј. тежину.

Сунчев систем садржи Сунце (сл. 3.12б) и сва
небеска тела која су гравитационим силама везана за
њега. Сунчевом систему припадају небеска тела:
планете, њихови природни сателити и мала тела.
У мала тела Сунчевог система спадају: комете,
метеориди, међупланетарна прашина и други.

За радознале. У шестом разреду сте научили да ако се тело избаци довољно великом
брзином са површине Земље, оно може да настави да кружи око Земље, слично Месецу.
Тако настају вештачки Земљини сателити. Ова брзина се назива Прва космичка брзина
(7.9 km/h). Та брзина је услов кружења сателита (и космонаута) на некој висини. Са том
брзином ни сателит ни космонаут не теже да се приближе, или удаље, од Земље. Због
тога не делују једно на друго, односно, космонаут се налази у бестежинском стању.

Планете су небеска тела која се крећу по
елиптичним путањама око своје звезде. Оне немају
властити извор енергије као звезде. Планете су
највећа небеска тела у Сунчевом систему – има их
осам.
Према удаљености од Сунца, од најближе до
најдаље су: Меркур, Венера, Земља (сл. 3.12в), Марс,
Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун.

ДОДАТНА НАСТАВА – Занимљивости из астрономије

Патуљасте планете су сферна небеска тела
која подсећају на планете. Тренутно их је познато
пет. Најпознатија је Плутон, који је доскора сматран
планетом.

Свемир или васиона је сав простор који постоји заједно са свом материјом која
у њему постоји и процесима који се у њему одвијају. Нашим проучавањима је доступан
само део васионе. Васиона је углавном састављена од два хемијска елемента – водоника
(70%) и хелијума (29%). Свих осталих хемијских елемената има око 1%.
Галаксије су основни градивни елементи васионе. Најмање галаксије
(патуљасте) садрже милионе, а највеће (дивовске) билионе звезда. Галаксије су
груписане у јата од по десетине до хиљаде галаксија. Међугалактички простор је
углавном испуњен само зрачењем.
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Природни сателити или месеци су већа тела
која круже око планета. Око Земље кружи један
природни сателит – Месец (сл. 3.12г).
Сл. 3.12
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Метеориди су мала небеска тела чија је маса од масе прашине до неколико
милиона килограма. Проласком кроз атмосферу загревају се, изгоре и испаравају због
великог трења са атмосфером. При томе остављају светли траг за собом. Ова појава се
назива метеор (сл. 3.13а). Велики метеориди не успевају да сагоре у атмосфери и падају
на Земљу, или другу планету. Такви остаци камена и метала називају се метеорити.
Фотографија највећег познатог метеорита (Намибија) приказана је на слици 3.13б.
Комете су грудве леда и прашине које се топе када се приближе Сунцу.

Што је конац дужи у односу на растојање између жижа то елипса више личи на
кружницу. Ако се жиже поклапају, елипса прелази у кружницу. Максимално и
минимално растојање између тачака елипсе називају се велика (2a) и мала (2b) оса
елипсе (сл. 3.14). Њихове половине се називају велика (a) и мала (b) полуоса елипсе.

КРЕТАЊЕ ПЛАНЕТА
Планете Сунчевог система крећу се око Сунца по путањама које имају облик
елипсе. Сунце се налази у једној од жижа елипсе. Планете круже око Сунца у истом
смеру у коме ротира Сунце. Путање планета Сунчевог система се не разликују много од
кружница, тј. жиже елипса нису много удаљене. Путање планета не леже у једној равни,
али углови међу равнима њихових кретања нису велики.
На слици 3.15 приказана је шема путање
планета са већим растојањем жижа од стварног,
да би важне величине биле јасније приказане.

Сл. 3.13
Прашина и друга ситна тела круже око планета од чега настају планетарни
прстенови. Најпознатији су Сатурнови прстенови (сл. 3.13в).
Свемирски отпад су тела које је човек послао у васиону. Већином се налазе у
орбити око планете Земље.

Сл. 3.15

Афел је положај планете у коме је она
најудаљенија од Сунца, а перихел положај у коме
је најближа Сунцу.

Због близине жиже у којој је Сунце и друге жиже елипсе, перихел и афел су на
сличној удаљености од Сунца. Код Земље је перихел удањен од Сунца око 147, а афел
око 152 милиона километара.

КЕПЛЕРОВИ ЗАКОНИ

Сл. 3.14

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца. Важе и за кретање других
планета око њихових звезда. Такође важе и за кретање сателита, као што је Месец и за
кретање комета.

Да бисте разумели законитости кретања планета упознаћете се са геометријском
фигуром која се назива елипса.

Први Кеплеров закон. Планете око Сунца описују елиптичне путање. У
заједничкој жижи путања свих планета налази се Сунце.

Елипса је затворена крива линија (подсећа на издужену кружницу.) код које је
збир удаљености од две тачке једнак за све тачке на елипси. Те две тачке се називају
жиже елипсе. Пример елипсе је приказан на слици 3.14.

Други Кеплеров закон. Дуж Сунце–планета
интервалима пребрише једнаке површине.

Да бисмо нацртали елипсу треба да фиксирамо крајеве конца ексерчићем у две
тачке F1 и F2 . Конац, који треба да је дужи од растојања тих тачака, затегнемо оловком

A 3 до B3 , онда су површине A1SB1 , A 2SB 2 и A 3SB 3 једнаке (сл. 3.15).

О и обиђемо њоме око фиксираних тачака, цртајући затворену линију. У току цртања се
не мења дужина конца, па ни збир удаљености оловке од фиксних тачака (F1O+F2O).
Због тога је нацртана линија елипса. Фиксне тачке су очигледно жиже елипсе.
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у

једнаким

временским

Другим речима, ако планета једнако дуго путује од A1 до B1 , од A 2 до B 2 и од
Трећи Кеплеров закон. Трећи Кеплеров закон говори о односу времена
обиласка планета око Сунца и дужине полуоса њихових елиптичних путања.
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За радознале. Прецизна формулација Трећег Кеплеровог закона није неопходна за ваше
упознавање законитости планетарних кретања. Навешћемо је само за радознале.
Квадрати времена обиласка (T) планета око Сунца пропорционални су кубовима
великих полуоса a њихових путања, што се може написати у облику

T12
T22



a13
a 23

.

Индекси 1 и 2 односе се на две произвољне планете.

СИЛЕ ТРЕЊА

Трење се мери силом трења. То је сила којом се два тела супротстављају
релативном кретању једног у односу на друго, када се додирују. Сила трења се јавља на
додирним површинама између тела. Њена нападна тачка је по целој додирној површини
између тела. Вектор силе трења се најчешће везује за тело у близини додирне површине.
Паралелан је додирној површини и усмерен у супротном смеру од брзине релативног
кретања два тела.
Важно је истаћи да је сила трења супротног смера од брзине релативног кретања
два тела, а не од њихове брзине у односу на неко треће тело. Као што знате, ако је

брзина једног тела у односу друго v12 , брзина другог тела у односу на прво је истог


интензитета и правца, али супротног смера, тј. v 21   v12 . Ако је прво тело квадар, а
друго подлога по којој се квадар креће удесно, брзине релативног кретања ће бити
усмерене као на слици 3.17а.

СИЛЕ ТРЕЊА МИРОВАЊА И КЛИЗАЊА
У шестом разреду сте учили о сили трења и сили отпора средине. Подсетићемо
се наученог и проширити знања о овим силама.

Сл. 3. 16

Појава која се јавља на додирној површини
два тела, због које се тела противе кретању једног у
односу на друго, назива се трење. Разлог постојања
трења јесте у неравнинама додирних површина два
тела (сл. 3.16) и међусобном привлачењу тела.
Испупчења једног, упадају у удубљења другог
тела, што отежава кретање једног тела у односу на
друго. Сила трења је мања ако су додирне
површине боље углачане. Много лакше вучете
санке по леду, него по земљи, или књигу по
глатком, него по храпавом столу, и слично.

Када је додирна површина између тела веома углачана најситније честице
супстанција на граници (молекули), од којих су тела састављена, веома су близу.
Између тих честица делују привлачне силе. Те силе зависе од врсте супстанција од
којих су тела саграђена, па од тога зависи и сила трења. Закључујемо:
Сила трења зависи од углачаности додирних површина и супстанција од којих су
тела саграђена.
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Сл. 3.17
Према Закону акције и реакције, деловање између тела је увек међусобно. Према
томе, ако једно тело делује на друго силом трења, и друго тело делује на њега такође

силом трења. На пример, ако се подлога противи кретању тела по њој силом трења Ftr ,
онда тело повлачи подлогу силом трења истог интензитета и правца, али супротног

смера (  Ftr ). На слици 3.17 приказане су силе трења између тела и подлоге када се тело
креће слева надесно. Када би се тело кретало у супротном смеру, и смер сила трења би
се променио.
Често нас интересује само кретање једног од тела која се додирују, па силу трења
на друго тело и не посматрамо. Такав је случај када се тело креће у односу на подлогу,
ако нас кретање подлоге не интересује. На слици 3.17б означене су карактеристичне
величине у овом случају.
Када смо говорили о динамичком мерењу силе рекли смо да силу трења клизања
меримо тако што тело вучемо динамометром по подлози константном брзином.
Динамометар тада мери силу трења, јер се силе које делују на тело поништавају
(уравнотежавају).
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Вуцимо на овај начин прво један, затим два, и на крају три једнака квадра
стављена један на други, као на слици 3.18. Вуцимо их динамометром закаченим за
доњи квадар. Видећемо да је са два квадра сила трења двоструко већа, а са три
троструко већа него када клизи само један квадар.

За радознале. Коефицијент трења клизања зависи и од релативне брзине кретања једног
тела у односу на друго. Међутим, за релативно мале брзине ова зависност може да се
занемари.

Трење мировања и трење клизања
Сл. 3. 18
Посматрајмо сада кретање квадара са слике 3.18 у вертикалном правцу.
Очигледно, они се не померају ни горе ни доле, то значи да се поништавају силе које
делују на њих по вертикали.



Знамо да на квадре делују силе Земљине теже mg , 2mg и 3mg , по реду. Те силе

Особине силе трења могу се проучити посматрањем понашања квадра, који
вучемо по равној подлози динамометром (сл. 3.19). Ако постепено повлачимо
динамометар, квадар на почетку мирује, иако динамометар показује да га вучемо неком
силом (сл. 3.19а). У једном тренутку квадар се покрене. Сила коју динамометар показује
непосредно пре покретања тела је највећа (сл. 3.19б). Ако се трудимо да се после
покретања тело креће равномерно, приметићемо да динамометар показује мало мању
силу од оне коју је показивао непосредно пре покретања квадра (сл. 3.19в).

морају бити поништене неким другим силама које морају имати једнак интензитет и
правац, али супротан смер. Те силе се називају силе реакције подлоге и најчешће се





означавају са N . Ако на један квадар делује сила реакције подлоге N , на два или три



ће деловати сила реакције подлоге 2 N или 3N .

Примећујемо да двоструко већој сили реакције подлоге одговара двоструко већа
сила трења, а троструко већој реакцији подлоге троструко већа сила трења. Другим
речима, сила трења је пропорционална сили реакције подлоге, што се може записати
формулом:
Ftr   N .

Коефицијент пропорционалности у овој формули се назива коефицијент трења
који се означава грчким словом  (читај: ми). Коефицијент трења зависи од
супстанције од које су тела изграђена и од углачаности додирних површина. Због тога и
сила трења зависи од супстанција и углачаности површина, као што смо већ рекли.
Коефицијент трења је већи за храпавије површине и ако се честице од којих су тела
састављена привлаче јачим силама.
Коефицијент трења има само бројну вредност. За физичке величине које имају
само бројну вредност, без јединица, кажемо да су без димензија (бездимензионалне
величине).
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Сл. 3.19
Пошто је пре покретања тело мировало, а после покретања се кретало
равномерно праволинијски, динамометар је све време показивао силу трења.
Закључујемо:
Сила трења мировања једнака је по интензитету сили која настоји да покрене тело
у правцу паралелном подлози. Правац јој се поклапа са правцем те силе, али има
од ње супротан смер. Сила трења мировања је највећа непосредно пре покретања
тела.
Сила трења клизања је мало мања од највеће силе трења мировања, па је и
коефицијент трења клизања мало мањи од највећег коефицијента трења
мировања.
Сила трења клизања има смер супротан од смера брзине тела у односу на подлогу.
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Поновимо претходне експерименте тако што ћемо исти квадар стављати на
подлогу различитим страницама. Лако можемо проверити да ће у свим случајевима силе
трења мировања и клизања бити једнаке, ако су све странице квадра једнако углачане
(сл. 3.20). Закључујемо:
Сила трења не зависи од величине додирне површине између тела.

Трење котрљања
Пробајте покренути заобљену оловку по столу на два начина, да делујете силом
дуж правца оловке и тако што ћете је котрљати. Примећујете да је за покретање оловке
котрљањем потребна много мања сила. Закључујемо:
Сила трења котрљања је много мања од силе трења клизања истог тела.
Да бисмо тело лако котрљали, оно мора да има погодан облик – мора бити
заобљено. Најлакше је котрљати куглице и ваљкаста тела. Коцку је некада теже
котрљати него клизати по подлози. Трење се може смањити стављањем ваљкастих тела,
или куглица, између тела које се креће и подлоге (сл. 3.21). Због тога возила имају
точкове.

Сл. 3.20
Коефицијенти трења клизања између добро углачаних тела од различитих
супстанција дати су у табели 11. Из табеле можемо закључити зашто клизачи на леду
користе челичне клизаљке, зашто су гуме погодне за облагање точкова аутомобила и
зашто је вожња по мокром путу много опаснија него по сувом.

Сл. 3.21
Табела 11. Коефицијенти трења клизања за различите комбинације супстанција
Додирна површина



Додирна површина



Челик – лед

0.03

Стакло – стакло

0.9 – 1

Дрво – лед

0.04

Гума – лед (мокри)

0.2 – 0.3

Дрво – дрво

0.4 – 0.7

Гума – лед (суви)

0.9 – 1

Дрво – метал

0.2 – 0.6

Сребро – сребро

1.4

Напомена: Пошто коефицијент трења може бити већи од 1, значи да сила трења може
бити мањег, или већег интензитета од нормалне реакције подлоге. Често се ова
чињеница превиђа, чак и у неким уџбеницима.

Аутомобилчић ћете много лакше вући на точковима, него када је преврнут. За
вучу тешких балвана испод њих се подмећу ваљкаста стабла. Да би трење између
осовине и њеног лежишта било што мање, између њих се стављају такозвани куглични
лежајеви (сл. 3.22).
Трење је некада корисно, а некада штетно. Теже је
покренути возило ако је трење веће, али да нема трења, не
бисмо га могли ни покренути. На леду га не можемо
покренути, јер точкови проклизавају, а не можемо га лако ни
зауставити. Захваљујући трењу, аутомобил може да прође
кривину. Ако је поледица, па је сила трења између гума и леда
мала, возило може излетети с пута.
Као што смо рекли, када сте учили силе акције и
реакције, ми се крећемо захваљујући сили трења између нас и
подлоге. Силом трења ми гурамо тло уназад, тло силом
једнаког интензитета гура нас напред. Да нема трења, тешко бисмо задржали ствари у
рукама. Сапун нам често испада из руке јер је мало трење између мокрог сапуна и руку.
Сл. 3.22

Трење може бити и штетно. Ако је превелико, тешко ћемо померити тело када то
желимо. Због трења са подлогом хабају се (троше) аутомобилске гуме и наша обућа,
тупе се ножеви.
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Због трења се загрева додирна површина између тела која се крећу једно у
односу на друго. Руке ћете загрејати кад их трљате једну о другу. Прачовек је палио
ватру трљајући лако запаљиво дрво једно о друго.

Отпор средине је већи за
кретање већег тела. На пример,
лакше ћете кроз воду кретати прст
него целу руку. Много лакше ћете
руку кретати кроз воду ако је напред
бочна страна руке, а не длан (сл.
3.23). Из искуства знамо да се при
кретању уз јак ветар сагињемо или се
окрећемо бочно према ветру.

Загревање додирних површина тела услед трења може бити и штетно. Брзо
окретање осовине мотора довело би до великог загревања и деформисања осовине и
њеног лежишта. Као што смо рекли, због тога се између осовине и лежишта стављају
куглични лежајеви.
Сл. 3.23
Важно je приметити: Када тело мирује на подлози, и никаква сила не настоји да
га помери, на њега не делује сила трења. Она се појављује тек ако се појави нека сила
која тежи да помери тело по подлози и уравнотежава је све до покретања тела.
Стално смо говорили о брзини релативног кретања једног тела у односу на
друго, а не о брзини тела у односу на земљу или неко друго тело. Када идемо ка столу
на коме стоји књига, књига се у односу на нас креће према нама, али у односу на сто
мирује, па на њу не делује сила трења.

ОТПОР СРЕДИНЕ
Течности и гасови се заједно називају флуиди. Имају једну заједничку особину –
прилагођавају се облику суда у коме се налазе, за разлику од чврстих тела. Због
могућности мењања облика флуида, могуће је и кретање чврстих тела кроз њих.
Приликом кретања кроз воду осећамо отпор том кретању. Отпор се јавља и при
кретању кроз ваздух, али је много мањи. Ипак, ако трчимо кроз ваздух, осетићемо
приметан отпор кретању. Кроз мирну воду је тешко кретати се, а трчати је скоро
немогуће.
Посебно је тешко кретати се кроз реку узводно, или трчати уз ветар. Као што
знамо, при кретању уз воду наша брзина у односу на воду једнака је збиру наше брзине
и брзине воде у односу на обалу. При кретању уз ветар наша брзина у односу на ваздух
једнака је збиру наше брзине и брзине ветра у односу на тло. Примећујемо да
отпор средине зависи од релативне брзине тела у односу на флуид, а не од брзине
тела у односу на земљу.
Очигледно је отпор средине већи при кретању кроз течности него кроз гасове.
Различит је и при кретању кроз различите течности или гасове. На пример, теже ћете
кретати прст кроз уље него кроз воду.
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Очигледно да отпор средине зависи од облика тела које се креће кроз флуид, али
и начина на који је оно окренуто у односу на смер кретања, тј. од изложености тела
кретању кроз флуид. Док падобранац не рашири падобран, отпор је мали. Ширењем
падобрана отпор ваздуха његовом кретању постаје много већи. Из претходних примера
закључујемо:
Сила отпора средине зависи од врсте флуида, величине и облика тела и начина
како је тело окренуто. Она расте са порастом релативне брзине кретања чврстог
тела у односу на флуид.
Сила отпора средине има смер супротан смеру релативне брзине тела у односу на
флуид.
Посматрајмо кретање падобранца кроз ваздух. Када искочи из авиона, због силе
Земљине теже, брзина му расте. Отварањем падобрана, и порастом брзине расте сила
отпора ваздуха, супротног смера од силе Земљине теже. Када ова сила постане једнака
по интензитету сили Земљине теже, наступа равнотежа сила. После тога падобранац
наставља кретање константном брзином. Из истих разлога после неког времена куглица
пада равномерно, или се мехур ваздуха подиже равномерно кроз течност. Сетите сe да
су ова кретања била пример за равномерно праволинијско кретање (сл. 2.15).

За радознале. Прецизним мерењима може се показати да је сила отпора средине
пропорционална брзини релативног кретања чврстог тела у односу на флуид. Према
томе, интензитет силе отпора средине рачуна се по формули
Fot  k v .
Коефицијент пропорционалности k у овој формули зависи од врсте и облика тела
и врсте флуида.
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Лако можете показати да двоструко већој почетној брзини одговара четири пута
дужи зауставни пут.

КРЕТАЊЕ ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТРЕЊА
Сила трења је увек супротног смера од брзине тела у односу на подлогу па
успорава тело. Ако на тело делује само сила трења, оно се зауставља после неког
времена и пређеног пута.

Напомена: Сила трења приликом котрљања аутомобила може се грубо описати
наведеном формулом. Приликом наглог кочења може доћи до проклизавања, па
котрљање гума прелази у клизање.

Посматрајмо аутомобил који се креће по хоризонталној подлози само под
дејством силе трења. Знамо да се сила теже и сила нормалне реакције подлоге
поништавају јер су истог интензитета ( N  m g ) и правца, али супротног смера. Када
престане да делује вучна сила, тј. када се искључи мотор, аутомобил зауставља сила
трења котрљања (сл. 3.24). Ако возач притисне кочницу сила трења расте, па се
аутомобил зауставља за краће време. Нађимо време заустављања аутомобила и пут који
пређе за то време, ако се кретао почетном брзином v0 .

Ово морате знати: За заустављање возила потребни су време и простор (зауставни
пут). Возачи морају смањити брзину да би скратили време заустављања и зауставни
пут на местима где пешаци прелазе улицу. Ипак, не препуштајте своју сигурност у
руке непажљивих возача – не прелазите улицу изван пешачког прелаза.
Преко улице прелазите само ако сте потпуно сигурни да је зауставни пут
аутомобила много мањи од његове удаљености од вас, макар се налазили и на
пешачком прелазу!

Сл. 3.24
Као што знамо, аутомобил успорава сила трења Ftr   N   m g . По Другом
Њутновом закону, успорење тела је

a

Ако на тело, поред силе трења, делују и друге силе, његово кретање је одређено
резултујућом силом, тј. збиром свих сила које на њега делују. О томе како се одређује
резултујућа сила у најједноставнијим случајевима, учићете ускоро.

Ftr  m g

g.
m
m

Трење на косој подлози

Видимо да је успорење аутомобила константно, па се он успорава равномерно.
Знамо да брзина аутомобила зависи од времена по формули v  v 0  a t , а од пређеног
пута по формули v 2  v 02  2 a s . Време заустављања аутомобила означимо t  t z , а пут

који при томе пређе s  s z (зауставни пут). Можемо их лако одредити из претходних

Ставите неко тело на књигу која лежи на столу, па затим полако подижите један
крај књиге. После неког времена тело почиње да клизи низ књигу. Као што знате, тело
низ књигу вуче сила теже, док се њеном кретању противи сила трења. Равне површине
које заклапају неки угао у односу на хоризонталну површину називају се стрме равни.
Лако можете закључити зашто тела могу проклизати низ довољно нагнуту стрму раван.

формула пошто знамо да је брзина у тренутку заустављања једнака нули v  0 .
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0  v0  a t z



tz 

v0
a



tz 

0  v 02  2 a s z



sz 

v02
a



sz 

v0

g
v 02

g

Сл. 3.25

На слици 3.25 приказано је тело на стрмој
равни. Угао који стрма раван заклапа са хоризонталом
 назива се угао стрме равни. Удаљеност врха стрме
равни C од основе назива се висина стрме равни (h),
а удаљеност врха од подножја стрме равни B назива се
дужина стрме равни (s). Растојање тачака А и B (l) је
дужина основе стрме равни.
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Као што знате, када тело слободно пада убрзава га сила теже m g (сл. 3.26а).
Када тело лежи на хоризонталној подлози (сл. 3.26б), сила теже је уравнотежена силом
реакције подлоге m g  N . Осетили сте много пута да вас на стрмијим површинама
убрзава јача сила. Ипак, мања је него када слободно падате. Убрзава вас само део силе
теже. Тај део силе теже назива се компонента силе теже паралелна стрмој равни. На
слици 3.26в она је означена m g p .

РЕЗИМЕ


Сила Земљине теже, или кратко – сила теже, јесте сила којом Земља привлачи тела
на својој површини или у својој близини. На тело масе m делује сила теже
F mg ,

где је g убрзање Земљине теже, и има бројну вредност g  9.81 m/s 2 ( g  9 .8 m/s 2
или g  10 m/s 2 ).


Ако посматрамо тело које се креће по вертикали само под дејством силе теже, значи
да смо занемарили и силу отпора ваздуха. Ако се тело креће без почетне брзине,
онда то кретање називамо слободан пад. Ако тело има почетну брзину, кретање се
назива вертикалан хитац. Вертикалан хитац може бити хитац навише и хитац
наниже.



Једначине слободног пада и вертикалних хитаца дате су у табели

Сл. 3.26
Начин одређивања наведене компоненте силе теже приказан је на слици 3.26в.
Из краја вектора силе теже повуче се нормала на стрму раван. Тражена компонента је
вектор повучен од почетка вектора силе теже до нормале. Очигледно, повећавањем угла
стрме равни расте компонента силе теже која вуче тело низ стрму раван.

Зависност пређеног
пута од
времена

Знате да коефицијент трења зависи само од особина додирних површина између
тела. Према томе, при повећању угла стрме равни он се не мења.

Зависност брзине од
пређеног пута

Сада су нам јасни разлози клизања тела низ стрму раван. Повећавањем угла
стрме равни, расте компонента силе теже која вуче тело низ стрму раван, и смањује се
сила трења. Када компонента силе теже паралелна стрмој равни постане већа од силе
трења мировања m g p  Ftr , тело почиње да клизи низ стрму раван.
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Вертикалан хитац
наниже

Вертикалан хитац навише
до највише тачке

v gt

v  v0  g t

v  v0  g t

Зависност брзине од
времена

Такође сте много пута осетили да више притискате хоризонталну него искошену
подлогу испод вас. То значи да повећавањем угла стрме равни тело мање притиска
подлогу, па је и сила реакције подлоге N мања, због чега се смањује сила трења.

Напомена за додатну наставу: Да бисте боље разумели појаву трења на стрмој равни,
треба да научите како се одређују интензитети компонената силе бројно, не само
графички. Поступак ће бити детаљније објашњен на крају наредног поглавља. Са вашим
садашњим знањима можете лако разумети и тај део градива. Да бисте комплетирали
знање о кретању тела по стрмој равни, можете пре осталог прочитати тему „Тела на
стрмој равни” из наредног поглавља.

Слободан пад

Брзина удара у тло
s  H, h  0
Време





s

gt2
 H h
2

hH

gt
2

2

s  v0 t 

gt2
 H h
2

h  H  v0 t 

gt
2

2

s  h  v0 t 

g t2
2

v  2g s

v  v02  2 g s

v  v02  2 g s

v  2 g ( H  h)

v  v02  2 g ( H  h)

v  v02  2 g h

v  2g H

v  v02  2 g H

падања t sp 

2H
g

....

после слободног пада
v  v0
подизања t max 

v0
g


Тежина тела ( Q ) је сила којом тело притиска хоризонталну подлогу или затеже тело

о које је обешено у тачки вешања (канап, нит, плафон, опруга, или било шта друго),
услед деловања силе Земљине теже.

Нормална реакција подлоге ( N ) је сила којом подлога делује на тело које се на њој
налази. Усмерена је вертикално навише, нормално на хоризонталну подлогу.
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Сила затезања ( T или Fz ) је сила којом канап, нит, плафон, опруга, и сл. вуку
окачено тело.
Q  N  mg

Q T  mg



Бестежинско стање је стање у коме тело нема тежину.



Појава која се јавља на додирној површини два тела, због које се тела противе
кретању једног у односу на друго, назива се трење. Трење се мери силом трења. То
је сила којом се два тела супротстављају релативном кретању једног у односу на
друго, када се тела додирују. Сила трења се јавља на додирним површинама између
тела.



Сила трења је пропорционална сили реакције подлоге, што се може записати
формулом:
Ftr   N .
Коефицијент пропорционалности у овој формули се назива коефицијент трења и
означава се грчким словом  (читај: ми).



Постоје три облика трења: трење мировања, клизања и котрљања.



Сила трења мировања једнака је по интензитету сили која настоји да покрене тело у
правцу паралелном подлози. Правац јој се поклапа са правцем те силе, али има
супротан смер у односу на њу. Сила трења мировања је највећа непосредно пре
покретања тела.



Сила трења клизања је мало мања од највеће силе трења мировања, па је и
коефицијент трења клизања мало мањи од највећег коефицијента трења мировања.



Сила трења клизања има смер супротан од смера брзине тела у односу на подлогу.



Сила трења котрљања тела је много мања од силе трења клизања истог тела.



Течности и гасови се заједно називају флуиди.



Сила отпора средине зависи од врсте флуида, величине и облика тела и начина како
је тело окренуто. Она расте са порастом релативне брзине кретања чврстог тела у
односу на флуид.



Сила отпора средине има смер супротан смеру релативне брзине тела у односу на
флуид.



Отпор средине зависи од релативне брзине тела у односу на флуид, а не од брзине
тела у односу на земљу.
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РАВНОТЕЖА ТЕЛА
Равнотежа је такво стање кретања тела које се не мења са временом. При томе
тело може да мирује, или да се креће равномерно праволинијски. Када тело мирује у
односу на околину говоримо о статичкој равнотежи, а када се тело креће равномерно
праволинијски у односу на околину говоримо о динамичкој равнотежи.
Статика је део механике који проучава статичку равнотежу тела и услове њеног
постојања.
Статичка равнотежа тела у односу на тло је веома важна због стабилности
грађевинских објеката, зграда, мостова и слично.
На претходним часовима сте се упознали са неколико случајева равнотеже тела,
али овој појави није посвећивана посебна пажња. На сликама које су приказивале
равнотежна стања биле су означене само силе које су биле важне за разумевање тада
изучаване теме, а за равнотежу су важне све силе које делују на тело.
Већ знате да тело мирује, или се креће равномерно праволинијски у неком
правцу, ако на њега у том правцу делују две силе једнаких интензитета и праваца, али
супротних смерова. За ове силе кажемо да се поништавају или уравнотежавају.
Тело може да мирује, или се креће равномерно праволинијски у једном правцу,
али да се у неком другом правцу креће убрзано. Такав пример је мировање тела у лифту
који се креће убрзано навише. По хоризонталном правцу тело мирује, то значи да се
поништавају силе које на њега делују у том правцу. По вертикалном правцу се тело
креће убрзано, што значи да се силе које на тело делују у том правцу не поништавају.
Да би тело било у равнотежи морају да се поништавају све силе које на њега
делују у било ком правцу. Ускоро ћете научити да поништавање сила које делују на
тело није довољан услов за његову равнотежу у свим случајевима. Ако тела имају
могућност да ротирају, услови за њихову равнотежу су сложенији. Прво ћете научити
услове равнотеже тела која не ротирају.
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ДЕЛОВАЊЕ ДВЕ СИЛЕ НА ТЕЛО ДУЖ ИСТОГ ПРАВЦА
Гурајте помоћу два прста књигу која лежи на столу хоризонталним силама.
Приметићете да је веома тешко избећи ротацију књиге. Ако силе леже на паралелним
правцима, ротација књиге је скоро неизбежна, било да су смерови сила супротни (сл.
4.1а и б), или исти (сл. 4.1в). Како се може избећи ротација у случају са слике 4.1в,
учићете у старијим разредима.

Резултујућа сила или резултанта је сила којом се замењује деловање више сила
на тело. Ако на тело делује више сила, онда је резултујућа сила једнака производу масе
m и убрзања тела а. Тада се Други Њутнов закон може написати у облику:

FR  m a .
Резултујућу силу није увек лако одредити. Најлакше се одређује ако силе делују
на тело дуж истог правца, као на слици 4.2. Лакше ћете књигу гурати деловањем две
силе у истом смеру, него деловањем једне од њих – деловање таквих сила се појачава.


Када силе које делују на тело ( F1 и F2 ) имају исти правац и смер, и резултујућа сила је
истог правца и смера (сл. 4.2а), а интензитет јој је једнак збиру интензитета ових сила:

Сл. 4.1
Књига неће ротирати ако силе које на њу делују леже на истом правцу, и ако тај
правац пролази кроз тежиште тела.
Посматраћемо деловање на тело две силе које не доводе до његове ротације, јер
им заједнички правац пролази кроз центар масе тела. Када делујете на књигу силама
истог правца и смера, помера се, тј. добија убрзање, у смеру деловања сила (сл. 4.2а).
Ако на књигу делујете по истом правцу силама супротног смера књига се помера у
смеру деловања силе већег интензитета као на слици 4.2б и в. Као што већ знате, ако су
интензитети сила једнаки, а смерови супротни, силе се поништавају – књига је у
статичкој равнотежи (сл. 4.2г).

FR  F1  F2 .

Ако књигу гурају две силе у супротним смеровима, њихово деловање се


поништава. Када силе које делују на тело ( F1 и F2 ) имају исти правац, али супротан
смер (сл. 4.2б, в и г), резултујућа сила има правац ових сила, а смер у смеру силе већег
интензитета. Интензитет резултујуће силе је једнак разлици интензитета ових сила:
FR  F1  F2 .

Наравно, ако су интензитети сила једнаки, резултујућа сила је једнака нули
( FR  0) , и као што већ знате – тело је у равнотежи.

Испод књига на слици 4.2 шематски су приказани издвојени вектори који делују


на књиге. Нацртани су тако да се на крај вектора F1 надовезује почетак вектора F2 , док

је резултујући вектор FR повучен од почетка првог до краја другог вектора.
Примећујемо да односи дужина вектора и њихови правци и смерови одговарају
претходним формулама. Описани поступак се назива правило надовезивања за

графички начин одређивања резултујуће силе. Вектор резултујуће силе FR једнак је


збиру вектора сила F1 и F2 које делују на тело, што се записује у облику:



FR  F1  F2 .

Сл. 4.2
У наставку ћемо посматрати само равнотежу тела која не ротирају. Све што
научите односи се и на кретање материјалне тачке.
Ако тело не ротира, све тачке тела имају исту брзину и убрзање, без обзира на то
колико сила делује на тело. Ако је маса тела m, према Другом Њутновом закону,
убрзање a, телу даје сила F  m a . То значи, ако на тело делује више сила, њихово
деловање се може заменити деловањем једне силе. Та сила се назива резултујућа сила,


или резултанта, и означава се најчешће са FR или R .
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Сл. 4.3

Исто правило надовезивања важи и за сабирање
више сила, које не морају имати ни исте правце, али
резултујућу силу је најлакше наћи ако све силе имају
исти правац. Правило надовезивања важи и за сабирање
свих осталих вектора.

Произвољан број вектора сабира се тако што се на крај првог надовеже почетак
другог, на крај другог почетак трећег, итд. Резултујући вектор (вектор збира)
полази од почетка првог и завршава се на крају последњег вектора.
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На слици 4.3 приказан је пример сабирања четири силе F1 , F2 , F3 и F4 истих

праваца, али различитих смерова. Поредећи дужине вектора лако можемо видети да
интензитет резултујуће силе износи FR  F1  F2  F3  F4 .
Равнотежа материјалне тачке и тела која не ротирају
Сетите се Првог Њутновог закона, или Закона инерције, који гласи:
Тело остаје у стању мировања или равномерног праволинијског кретања све док
на њега не делује нека сила.
Рекли смо да се тело налази у статичкој равнотежи ако мирује у односу на
околину, а у динамичкој равнотежи када се креће равномерно праволинијски у односу
на околину. Дакле, тело остаје у статичкој или динамичкој равнотежи када на њега не
делују силе. Ако на тело делује више сила, њихово деловање замењује резултујућа сила.
Према томе,

праволинијски (сл. 4.4б и в). Очигледно су тела у свим случајевима у равнотежи јер је
резултујућа сила која на њих делује једнака нули:

 


FR  F  Ftr  N  m g  0 .

Тежиште тела
Важну улогу у равнотежи тела има такозвано тежиште тела. Као што знамо, на
сваки делић тела делује сила Земљине теже. Може се показати да се њено деловање на
све делиће тела може заменити деловањем само на једну тачку – тежиште тела.
Тежиште тела је нападна тачка силе теже на посматрано тело.

Код хомогених (свуда исте густине) правилних геометријских тела положај
тежишта (Т) лако се одређује. Код кугле је у центру, код квадра у пресеку дијагонала, а
код ваљка на средини осе ваљка (сл. 4.5).

тело се налази у равнотежи ако је резултанта свих сила које на њега делују

једнака нули ( FR  0 ).
Као што смо рекли, да би тело било у равнотежи морају се поништавати све силе
које на њега делују у било ком правцу.
Подсетићемо се примера равнотеже тела који сте упознали на претходним
часовима. Тада смо говорили само о уравнотежавању сила које делују дуж једног
правца. Сада ћемо показати да је резултанта (векторски збир) свих сила које делују на
тело једнака нули у наведеним примерима.

Сл. 4.5
За радознале. Сада видите зашто се центар масе тела, који смо раније спомињали,
назива и тежиште тела. Поред осталих занимљивих особина центра масе, о којима смо
говорили, он је и нападна тачка силе теже.

ДОДАТНА НАСТАВА – Слагање сила

Сл. 4.4
Пример. Равнотежу тела смо постизали када смо мерили силе трења. На слици 4.4
приказано је мерење сила трења мировања (а), клизања (б) и котрљања (в). Поред силе



трења Ftr и вучне силе F , на тела у свим наведеним случајевима делују сила теже (mg)

и нормална реакције подлоге ( N ). По вертикали у свим случајевима тело мирује, па


збир сила које делују у овом правцу мора бити нула ( N  m g  0 ). По хоризонтали је
 
збир сила нула ( F  Ftr  0 ) јер тело мирује (сл. 4.4а), или се креће равномерно
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Као што смо рекли, резултујућа сила је једнака збиру (векторском) свих сила које
делују на тело. Поступак одређивања резултујуће силе назива се слагање сила.
Научили сте како се слажу две силе које делују дуж истог правца. Рекли смо да
се по правилу надовезивања вектора сабирају и силе које немају исти правац.
Поред сабирања вектора (слагања сила) надовезивањем, постоји и други начин,
помоћу такозваног правила паралелограма. Оба начина сабирања вектора ћемо
показати на примеру сабирања сила које делују на тело на стрмој равни.
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На кретање тела стављеног на стрму раван (сл. 4.6а) утичу сила трења ( Ftr ), сила


теже ( m g ) и нормална реакција подлоге ( N ). Нормалну реакцију хоризонталне
подлоге сте упознали када сте учили о тежини тела. Нормална реакција подлоге се јавља

и код косих подлога. Нормална је на подлогу и усмерена од ње. Резултујућу силу FR

Слагање сила чији правци заклапају прав угао
Пример сабирања сила чији се правци пресецају под правим углом приказан је на
слици 4.7. Резултујућа сила је одређена на два начина, правилом паралелограма и
надовезивањем вектора.

која делује на тело одредићемо на два споменута начина.

Интензитет резултанте одређује се коришћењем Питагорине
теореме, по којој је квадрат хипотенузе једнак збиру квадрата
катета ( R 2  F12  F22 ), па је:

R  F12  F22 .

Сл. 4.7
Сл. 4.6

Правило надовезивања вектора. Резултујућу силу смо нашли тако што смо векторе
сила надовезали по познатом правилу и вектор резултујуће силе повукли од почетка
првог до краја последњег вектора (сл. 4.6б). Лако можете проверити да редослед

надовезивања вектора није важан. Могли смо, на пример, на вектор N надовезати


вектор Ftr па на њега вектор m g . Резултујућа сила би био вектор од почетка вектора


N до краја вектора m g .
Правило паралелограма. Да бисмо сабрали векторе правилом паралелограма, морају
се довести на заједнички почетак. Резултујући вектор је усмерен од заједничког
почетка дуж дијагонале паралелограма који чине вектори. На овај начин се могу
сабирати по два вектора, за сабирање три вектора потребна су два корака. У примеру са
слике 4.6 прво је одређена резултанта силе теже и нормалне реакције подлоге

 
FR1  mg  N (сл. 4.6в), а затим резултанта ове силе и силе трења, тј. тражена



резултанта FR  FR1  Ftr (сл. 4.6г). Редослед сабирања вектора није важан ни када се
користи правило паралелограма.
Интензитет резултујуће силе у произвољном случају није могуће одредити са
вашим знањем математике. Као што смо видели, он се веома лако одређује ако све силе
имају исти правац. Ако правци сила које делују на тело заклапају угао од 90 ,
резултујућу силу можете такође лако одредити.
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Очигледно, правац резултанте је исти као правац дуже
дијагонале паралелограма, а смер од заједничког почетка до краја
исте дијагонале.

Пример: Ако пливате нормално на ток реке, ви гурате воду уназад, а река гура вас
унапред неком силом F1 . Поред тога, река делује на вас силом F2 у правцу речног тока.
Према томе, на вас делују две међусобно нормалне силе. Ако су интензитети ових сила
F1  5 N и F 2  7 N , на вас делује резултујућа сила интензитета
R  25N 2  49N 2  74N 2  8.6 N .

РАВНОТЕЖА ТЕЛА КОЈА МОГУ ДА РОТИРАЈУ. МОМЕНТ СИЛЕ

До сада смо проучавали законе кретања и равнотежу тела која не ротирају.
Законе ротације тела ћете учити у средњој школи. Сада ћете научити само законе
равнотеже тела која могу да ротирају око непокретне осе.
Пример ротације око непокретне
осовине је кретање клацкалице. На слици 4.8
приказана је клацкалица у два положаја,
хоризонталном и косом. На слици су
приказане и путање којима се крећу тачке А и
Сл. 4.8
B у положаје А' и B' при ротацији клацкалице.
Примећујемо да при таквом кретању све тачке клацкалице описују делове кружнице.
Једино тачке на оси ротације (О) мирују.
Ротационо кретање је кретање при ком све тачке тела описују кружнице или
делове кружница чији су центри на оси ротације.
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Сл. 4.9

Проверимо како се деловање силе
одражава на ротацију тела. Ставите на крај
клацкалице неки терет, као на слици 4.9.
Покушајте га подићи, тј. заротирати
клацкалицу. Делујте у једној нападној тачки
на супротан крак клацкалице силама истог
интензитета, али у различитим правцима,

 
као што су силе F1 , F2 и F3 .

Лако ћете закључити да је клацкалицу лакше ротирати јачом силом на већој
удаљености од осе ротације. Такође је лакше ротирати клацкалицу ако на њу делујете
силом чији је правац ближи нормали на клацкалицу. Ако делујете силом дуж полуге, тј.
у правцу осе ротације, полуга се неће померити ни када на њој нема терета.

Највећи ефекат на ротацију има сила F1 чији је правац на највећој удаљености од

осе ротације d1 . Сила F3 не утиче на ротацију јер њен правац пролази кроз осу ротације
О, тј. удаљеност правца силе од осе ротације је нула ( d 3  0 ). Из наведеног закључујемо
да су за ротацију тела важни
 интензитет силе и
 крак силе (d) – нормална удаљеност правца силе од осе ротације.
Момент силе је физичка величина која је мера утицаја силе на ротацију тела.
Интензитет момента силе једнак је производу интензитета силе и крака силе:
M Fd .

Јединица за момент силе у SI систему је њутн метар (Nm). Изведена је из
јединица за силу и растојање

M   F d   N m .
Момент силе има исту улогу код ротационог кретања, какву има сила код
кретања без ротације. Сила доводи до убрзавања тела, а момент силе убрзава ротацију
тела. Као што видимо момент силе не зависи само од силе, него и од њеног правца и
нападне тачке.
У средњој школи ћете учити да је момент силе векторска величина. Да бисмо
нашли услове равнотеже тела која могу да ротирају око непокретне осе, довољно је да
разликујемо моменте силе који настоје да тела ротирају у супротним смеровима.
Смерови ротације тела се најчешће одређују у односу на свима познат смер ротације
казаљке на сату. Најчешће се узима да су позитивни моменти силе који настоје да тело
ротирају у смеру казаљке на сату, а негативни они који настоје да ротирају тело у
супротном смеру.
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Нека на клацкалицу делују четири детета
различитим силама нормалним на полугу
клацкалице, као на слици 4.10. Очигледно силе


F1 и F4 настоје да обрну клацкалицу у смеру
казаљке на сату, па су њихови моменти


позитивни. Моменти сила F2 и F3 настоје да
обрну клацкалицу
њихови моменти

моменти сила F1 ,

у супротном смеру, па су
негативни. Према томе,



F2 , F3 и F4 износе редом

F1 d1 ,  F2 d 2 ,  F3 d 3 и F4 d 4 .

Сл. 4.10

Као што се деловање више сила на једно тело може заменити деловањем
резултујуће силе, тако се и деловање више момената силе на тело може заменити
деловањем резултујућег момента силе M R . Он је једнак збиру свих момената сила који
делују на тело. Резултујући момент сила које делују на тело на слици 4.10 износи
M R  F1 d1  F2 d 2  F3 d 3  F4 d 4 .
Да тело не би ротирало, морају се поништавати сви моменти сила који на њега
делују – резултујући момент силе мора бити једнак нули:
MR  0.

Општи услови равнотеже тела
Да би тело остало у равнотежи у најопштијем случају, није довољно да се
поништавају све силе које на њега делују. Морају се поништавати и моменти сила који
делују на тело. Према томе,
тело се налази у равнотежи ако су резултанта свих сила и резултујући момент свих
сила које на њега делују једнаки нули, односно, ако је
FR  0

и

MR  0 .

Деловање две силе на тело. Нека на тело делују две силе F1 и F2 , чији су моменти
M 1  F1 d1 и M 2   F2 d 2 . Да би тело било у равнотежи, знамо да силе морају имати

исти интензитет и правац, али супротан смер, односно, мора бити
F1  F2 .
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Такође, збир момената сила мора бити нула. То је могуће само ако имају
супротан знак – да настоје да обрну тела у супротним смеровима, односно мора бити
F1 d1  F2 d 2  0 , одакле је

F1 d1  F2 d 2 .

Лењир може бити у равнотежи и после веома пажљивог постављања у
вертикалан положај са осовином на доњем делу (сл. 4.11б). Ако га мало изведемо из
равнотежног положаја, сила таже га још више од њега удаљава. У равнотежни положај
га може вратити само нека друга сила. Према томе, у овом положају лењир је у
лабилној равнотежи.

Другим речима, производи сила и њихових кракова морају бити једнаки, и
моменти сила морају да настоје да обрну тело у супротним смеровима.

Ако провучете осовину кроз тежиште лењира, као на слици 4.11в, у било ком
положају да га оставите, неће се из њега померити. Према томе, ако осовина пролази
кроз тежиште лењира, он се налази у индиферентној равнотежи.

ВРСТЕ РАВНОТЕЖЕ ТЕЛА

Још један пример све три врсте равнотеже приказан је на слици 4.12. Куглица је у
стабилној равнотежи у центру сферног удубљења (сл. 4.12а). Ако се измакне из овог
положаја, сама се у њега враћа. На врху друге, веће кугле, куглица је у лабилној, тј.
нестабилној равнотежи (сл. 4.12б). Ако је померимо из равнотежног положаја, још више
се удаљава од њега. На равној подлози куглица је у индиферентној равнотежи (сл. 4.12в)
– било где да је померимо, остаће у том положају.

Равнотежа тела која могу да ротирају може бити различита. Некада се тело
изведено из равнотеже може само вратити у њу, а некада је за повратак у равнотежу
потребно деловање спољашње силе на тело. У неким случајевима тела померена из
равнотеже поново бивају у равнотежи. Према стабилности, равнотеже могу бити
стабилне, лабилне и индиферентне.
Стабилна равнотежа. Тело изведено из равнотежног положаја враћа се у њега без
деловања додатних сила, које нису деловале у равнотежном положају.
Лабилна равнотежа. Тело изведено из равнотежног положаја може се вратити у њега
само уз помоћ спољашњих сила.
Индиферентна равнотежа. Тело изведено из равнотежног положаја налази се у новом
равнотежном положају.
Подсетник:

Реч лабилан (супротно од стабилан) значи несталан, непостојан, несигуран.
Реч индиферентан значи равнодушан, коме је свеједно.
Када лењир виси на осовини О провученој кроз његов крај, после неког времена
ће се зауставити у вертикалном положају (сл. 4.11а). Ако га изведемо из равнотежног
положаја, сила теже га враћа у тај положај. Пошто је сила теже деловала и у
равнотежном положају, овај положај је положај стабилне равнотеже лењира.

Сл. 4.11
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Сл. 4.12
Може се показати да је равнотежа тела стабилна ако се центар масе тела налази
испод, а нестабилна ако се центар масе налази изнад осе могуће ротације. Ако је центар
масе на овој оси, равнотежа је индиферентна. То је очигледно на примеру са слике 4.11.

ПОЛУГЕ
Полуга је круто тело чија је дужина много већа од дебљине (шипка, штап и сл.) и
које може да ротира око једне осе (осовине). Та оса је најчешће и ослонац полуге. Већ
сте упознали клацкалицу као једну од полуга. Померање тела полугом врши се њеном
ротацијом око осе. Тело које желимо померити полугом често називамо терет.
Да бисмо померили неко тело, често је потребна већа сила од оне коју могу
произвести наши мишићи. Некада се та сила може добити коришћењем полуге. Помоћу
полуга се дејство човека на тело може повећати тако што човек на полугу делује мањом
силом, него што полуга делује на тело.

Силу којом човек делује на полугу називамо активном силом ( F ). Тело (терет)

које желимо да померимо на полугу делује својом тежином ( Q ). На полугу делује и

сила реакције подлоге, тј. осовине ( N ). Проучићемо услове равнотеже полуге када се
сила теже полуге може занемарити.
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Постоје три врсте полуга. Код полуге прве врсте осовина се налази између
терета и нападне тачке активне силе (сл. 4.13а), као што је код клацкалице. Код полуге
друге врсте терет се налази између осовине и нападне тачке активне силе (сл. 4.13б).
Ако је нападна тачка активне силе између терета и осовине, говоримо о полузи треће
врсте (сл. 4.13в). Полуга прве врсте је двокрака, док су полуге друге и треће врсте
једнокраке.

Просте машине. Ако је крак активне силе већи од крака тежине терета, терет се
може подизати силом мањом од тежине терета. Такве полуге представљају просте
машине. Под простим машинама подразумевају се сви механизми помоћу којих можемо
слабијом силом савладати јачу. Полуге прве и друге врсте представљају просте машине.
Ручна колица за превоз терета и кантар представљају просте машине (сл. 4.14а и


б). На њима су означене активне силе ( F ) и силе које оне савлађују ( Q ). У шестом
разреду сте учили о инструментима за мерење масе – вагама. Једнакокраке теразије
мере масу тела изједначавањем момента тежине тегова са моментом тежине тела (сл.
4.14в). Због једнакости крака тежина терета и тегова, у равнотежи су једнаке и њихове
тежине, а самим тим и масе.

Сл. 4.13
Момент силе реакције подлоге је нула код свих полуга зато што правац реакције
подлоге пролази кроз осу ротације. На полугу делују два момента силе различита од
нуле. Као што знамо, они су једнаки производу интензитета силе и њеног крака:
Момент тежине Q d1

Момент активне силе F d 2 .

Пошто наведени моменти настоје да обрну полугу у супротним смеровима, по
услову равнотеже, интензитети момената ових сила морају бити једнаки, односно мора
бити Q d1  F d 2 . Активна сила која може држати терет у равнотежи износи:
F

d1
Q.
d2

За одржавање равнотеже полуге потребна је онолико пута мања сила од тежине
тела колико пута је њен крак већи од крака тежине. Наравно, силом већом од
равнотежне вредности терет се подиже.
Видимо да је крак силе код полуга треће врсте мањи од крака тежине, па је за
одржавање равнотеже потребна активна сила већег интензитета од тежине тела.
Напомена: Поред услова равнотеже момената сила, и силе које делују на полугу морају
бити у равнотежи. Поред активне силе и тежине терета, на полугу делује и реакција

подлоге (осовине) N . Пошто све силе имају исти правац, лако можете показати да су
услови равнотеже сила:
– за полугу прве врсте N  Q  F ,
– за полуге друге и треће врсте Q  N  F .

88

Сл. 4.14
Стрма раван, котураче, зупчаници такође представљају просте машине.
Принципе рада стрме равни и котурача, као простих машина, упознаће касније они од
вас који похађају додатну наставу.
Моторика (покрети) људског организма ради на принципу различитих полуга.
Грчењем, мишић активном силом повлачи кост за коју је везан. Кости могу да ротирају
око зглобова као осовина. Момент активне силе мишића уравнотежава момент тежине
самих костију и додатних терета, ако постоје. Нарушавање равнотеже доводи до
покретања тела (костију).
На слици 4.15 приказана је шема сила које делују

на кости руке: активна сила горњег мишића ( F ), сила


теже руке од лакта до прстију ( m g ) и тежина терета Q .
Очигледно да рука представља полугу треће врсте која
ротира око зглоба О, као осовине.
Крак силе којом мишићи делују на кост код
човека је око 10 пута мањи од крака терета у шаци. Зато
мишић мора да делује на кост десет пута јачом силом од
Сл. 4.15
тежине терета, па у положају као на слици 4.15 не
можемо подићи тежак терет. Торбу ћемо лакше носити ако је гурнемо до лакта
(скратимо крак силе терета).
Тежиште главе је испред ослонца (кичме). Главу подижемо и спуштамо
скупљањем и опуштањем вратних мишића који су иза ослонца главе. Због тога глава
човека представља полугу прве врсте.
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ДОДАТНА НАСТАВА – Разлагање сила

Са вашим знањем математике интензитете компоненти силе можете одредити
ако сила делује под углом од 45 у односу на оба правца, или под углом од 30  у

До сада смо посматрали само кретање тела дуж једног правца. Кретање тела у
равни је потпуно одређено његовим кретањем дуж два правца. Због тога законе кретања
тела у равни примењујемо независно на кретање дуж два правца. Најчешће се
посматрају кретања тела дуж два нормална правца.

односу на један, а углом од 60  у односу на други правац.

Обрнут поступак од сабирања (слагања) сила назива се разлагање сила. Силе се
разлажу на компоненте дуж два правца дуж којих посматрамо кретање тела.
Компоненте силе су вектори. Њихово деловање на тело замењује деловање силе у
посматраном правцу.
Ако вучете санке под неким углом у односу на хоризонталну подлогу, као на
слици 4.16, осим што их вучете по подлози, ви их и подижете. Лакше ћете их вући ако
делујете хоризонталнијом силом, а теже ако делујете вертикалнијом силом. С друге
стране, више их подижете ако делујете вертикалнијом силом.

Разлагање силе на правце са којима заклапа углове од 30° и 60°

На слици 4.17а приказана је сила F која заклапа угао од 30  са једним, а угао од
60  са другим правцем. Замислите додавање троугла BCD на троугао ABC, који при
врху има угао од 30  , као на слици 4.17б. Добијени троугао ADC је једнакостранични,
јер има све углове од 60 . Странице овог троугла имају дужину F . Очигледно, дуж АB
( F1 ) има дужину једнаку половини странице тог троугла ( F ). Другим речима,
компонента дуж правца који са силом заклапа угао од 60  је једнака:

F1 

F
.
2

Интензитет друге компоненте
F2 једнак је висини троугла ADC. По
Питагориној теореми, он износи:
2

Сл. 4.16
Ако делујете хоризонталном силом на санке, не подижете их уопште (сл. 4.16а), а
ако делујете на њих вертикалном силом (сл. 4.16б), не вучете их по хоризонталној
подлози. Да бисмо видели колики је утицај силе на кретање по хоризонталном, а колики
на кретање по вертикалном правцу, силу разлажемо на две силе. За разлагање се
користи правило паралелограма, слично као код сабирања вектора (сл. 4.16в).

Сл. 4.17

Према томе, компонента силе дуж правца који са силом заклапа угао од 30  износи:

F2 

Разлагањем силе добијају се компоненте силе. Начин кретања тела у неком


правцу одређен је компонентама свих сила које делују дуж тог правца. Силе Fp и Fn на

слици 4.16в су компоненте силе F дуж хоризонталног правца – паралелног подлози и
вертикалног правца – нормалног на подлогу. Компонента силе дуж неког правца
одређује се такозваним пројектовањем вектора силе на тај правац, повлачењем нормале
из краја вектора на правац. Ако нас интересује само деловање силе дуж једног правца,
одређујемо само компоненту силе дуж тог правца.
Примећујете да је разлагање вектора на правце обрнуто од сабирања компоненти
вектора. Наиме, сабирањем компонената вектора добија се сам тај вектор, односно,






Fp  Fn  F . Наравно, F није резултанта сила Fp и Fn јер оне и не постоје независно

од силе F .
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F 3
F
F2  F 2  F12  F 2    
.
2
2

F 3
.
2

Разлагање силе на правце са којима заклапа углове од 45°

На слици 4.18 приказана је сила F која заклапа углове
од 45 са оба правца. Видимо да су троуглови одређени

компонентама силе једнакокраки, па компоненте силе имају
једнаке интензитете ( F1  F 2 ). По Питагориној теореми је
F 2  F12  F22  2F12 , односно, F1  F 2 / 2  F / 2  F 2 / 2 .
Интензитети компонената износе:

Сл. 4.18
F1  F2 

F 2
.
2
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За радознале. Вероватно сте гледали научнофантастичне филмове о времепловима –
одласку у будућност и повратку у прошлост. Наравно, све је то чиста фантазија
инспирисана Ајнштајновом теоријом о јединству простора и времена. Кретање тела у
простору је потпуно одређено његовим кретањем дуж три правца. Каже се да правац
има једну, раван две, а простор три димензије. Ајнштајн је увео време као четврту
димензију за описивање догађаја. Под догађајем се подразумева место у простору и
времену. По правцу, у равни, или у простору, тело може да се креће у различитим
смеровима, а у времену само у једном смеру, темпом који не можемо да мењамо. Према
томе, немогуће је вратити се у прошлост, или "пожурити" у будућност.

ДОДАТНА НАСТАВА – Tела на стрмој равни
Леп пример примене наученог о Другом Њутновом закону и равнотежи тела је
анализа кретања тела на стрмој равни. Кроз овај пример ћете научити како се физичке
појаве проучавају у случајевима када постоји више могућности њиховог одвијања.

Као што знате, на кретање тела стављеног на стрму раван утичу сила трења ( Ftr ),


сила теже ( m g ) и нормална реакција подлоге ( N ). Поред ових сила на тело могу да
делују и друге силе. Посматраћемо најједноставније случајеве када на тело делује и

вучна сила ( F ) која има правац паралелан стрмој равни. Смер силе може бити уз, или
низ стрму раван, као на сликама 4.19 и 4.20.

Статичка равнотежа тела на стрмој равни
Да би тело било у равнотежи морају се поништавати силе које на њега делују у
правцу стрме равни. То је могуће у три случаја.

– Ако на тело не делује вучна сила, сила трења мировања Ftr, m мора бити једнака

компоненти силе теже m g p , односно, мора бити Ftr, m  m g p (сл. 4.19а).


– Ако вучна сила ( F ) делује низ стрму раван, сила Ftr, m мора бити уравнотежена


силама F и m g p , односно, мора бити Ftr, m  F  m g p (сл. 4.19б).

– Ако вучна сила ( F ) делује уз стрму раван и ако је њен интензитет мањи од




интензитета силе m g p ( F  m g p ), силу m g p морају уравнотежити силе F и Ftr, m –

мора бити m g p  F  Ftr, m (сл. 4.19в). Ако је F  m g p , сила трења мировања је



усмерена низ стрму раван, па сила F мора уравнотежити силе m g p и Ftr, m – мора бити
F  m g p  Ftr, m . Сами можете, за вежбу, нацртати одговарајући цртеж.

Клизање тела по стрмој равни
Када тело клизи по стрмој равни на њега делује сила трења клизања у смеру
супротном од брзине тела:
Ftr   N   m g n .
Када тело клизи уз стрму раван, сила трења је усмерена низ стрму раван. Пошто је и

сила m g p у истом смеру, вучна сила мора бити усмерена уз стрму раван, као на слици
4.20а. Резултујућа сила која делује на тело износи F  m g p  Ftr . Према Другом

Сл. 4.19
Кретање низ стрму раван је праволинијско, али силе које делују на тело делују у
вертикалној равни, па је потребно посматрати посебно кретања дуж два правца.
Посматраћемо кретање дуж правца стрме равни и дуж нормале на стрму раван. Силу


теже ћемо разложити на компоненте дуж ових праваца m g p и m g n .

Њутновом закону, убрзање тела износи:
a

F  m g p  Ftr
m

.

Посматрајмо прво кретање тела по вертикали на стрму раван. Дуж овог правца
тело се не креће. То значи да се поништавају силе које делују дуж тог правца,

компонента силе теже m g n и нормална реакција подлоге N , па је:

N  m gn .
Посматрајмо сада кретање тела по правцу паралелном стрмој равни. У овом
правцу тело може да се креће различито. Може да буде у равнотежи, или да клизи низ,
или уз стрму раван. Како ће се кретати зависи од односа сила које на њега делују.
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Сл. 4.20
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Када тело клизи низ стрму раван, сила трења је усмерена уз стрму раван. Тело може
да клизи низ стрму раван у два случаја.
– Ако је вучна сила усмерена низ стрму раван (сл. 4.20б), тада на тело делује
резултујућа сила F  m g p  Ftr , а убрзање му износи:
a

F  m g p  Ftr
m

.


– Ако је вучна сила усмерена уз стрму раван, али је сила m g p већег интензитета

ДОДАТНА НАСТАВА – Притисак силе која косо делује на површину
Познато вам је да притисак зависи од угла под којим сила делује на површину.
Најдубљи траг ћете оставити на песку који притискате нормалном силом. Најлакше ћете
пробости тканину ако на њу делујете иглом нормално. Пошто смо научили разлагање
сила, сада можемо проширити знање о притиску.
Ако сила не делује нормално на површину (сл. 4.22),
притисак је једнак количнику компоненте силе нормалне на
површину Fn и те површине S :

од збира интензитета вучне силе и силе трења (сл. 4.20в). Тада на тело делује
резултујућа сила m g p  Ftr  F , а убрзање му износи:
a

m g p  Ftr  F
m

.

p

Сл. 4.22

Fn
.
S

Очигледно је притисак највећи ако сила делује
нормално на површину, а најмањи (нула) када је правац силе
паралелан површини.

Хидростатички и аеростатички притисак
СИЛА ПОТИСКА У ТЕЧНОСТИ И ГАСУ
У шестом разреду сте учили о притиску чврстих тела, течности и гасова.
Подсетимо се наученог и проширимо знање.
Притисак је, по дефиницији, једнак количнику интензитета силе (F) и површине
(S) на коју она делује под правим углом (сл. 4.21):
p

F
.
S

Јединица за притисак у SI систему је паскал
1 Pa  1

N
m2

p   gh .

Притисак на дубини h испод мирне површине течности је већи од притиска на
површини течности за вредност хидростатичког притиска. Ако на површину течности
делује атмосферски притисак p 0 , притисак у течности на дубини h износи:
p  p0   g h .

Ако сила делује косо на површину, притисак је мањи
него када делује нормално на њу. Притисак силе која има
правац паралелан површини је нула.

Сл. 4.21

Хидростатички притисак у некој тачки мирне течности је притисак услед
тежине слојева течности изнад посматране тачке. Хидростатички притисак на дубини h,
течности густине  , износи:

Аеростатички притисак је притисак у гасу који мирује. Тежином честица од
којих је сачињена, атмосфера притиска сва тела на површини Земље. Овај притисак се
зове атмосферски притисак. Нормалан атмосферски притисак (средњи на површини
мора) износи p at  101.325 kPa .
Хидростатички и аеростатички притисци преносе се
равномерно у свим правцима (Паскалов закон). Због тога
течности и гасови делују на чврста тела (зидове суда или тела
унета у њих) силом нормалном на њихову површину, без обзира
на то како је та површина постављена (сл. 4.23).

.

Притисак је скаларна физичка величина. Одређен је само бројном вредношћу и
јединицом мере.
Сл. 4.23
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Као што знате, притисак се кроз чврста тела преноси у
правцу деловања силе.
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Сила потиска

Fp  Q 0 .

Сигурно сте приметили да неки предмети пливају по површини воде, док други
тону на дно. Ако покушате да потопите предмет који плива по води (дрво, плута),
осетићете да га вода потискује навише неком силом. Ако хоћете да га потопите,
мораћете деловати вертикалном силом усмереном наниже. Предмети који тону не
падају на дно тако брзо као кроз ваздух. Може се показати да падање не успорава само
сила отпора средине, него да их навише потискује нека додатна сила.

Показану законитост је открио велики старогрчки научник Архимед. Према њему
је названа Архимедов закон, који гласи:

Сила потиска ( Fp ) је сила којом течност потискује навише тела која су у њу
потопљена или делимично уроњена.
Једноставним експериментом може се показати колики је интензитет силе
потиска. Обесите о динамометар кофицу, а о њу произвољно тело, као на слици 4.24а.
Динамометар истежу тежина празне кофице и тежина тела ( Q kofice  Q tela ). Напуните
течношћу посуду са преливом, коју сте у шестом разреду користили за мерење
запремине тела неправилног облика.

На тело потопљено, или делимично уроњено у течност, вертикално навише делује
сила потиска чији је интензитет једнак тежини телом истиснуте течности.
Порекло силе потиска није тешко открити са вашим знањем физике. Као што смо
рекли, у течности постоји хидростатички притисак који делује у свим правцима, увек
нормално на површину тела. На доњу површину тела које плива по течности због
хидростатичког притиска делује сила усмерена навише. Та сила је управо сила потиска.
Када је тело потопљено у течност, због хидростатичког притиска делују силе на
све површине тела. Притисак је већи на већој дубини, па на доњу површину тела делује
јача сила навише од силе која делује на горњу површину и која је усмерена наниже.
Разлика ове две силе је усмерена навише – то је сила потиска.
Теоријски изведени закони физике морају бити доказани и експериментално.
Експериментално установљени закони постају јасни тек када буду доказани и теоријски.
Архимедов закон смо доказали експериментално. Доказаћемо његово важење и
теоријски знајући порекло силе потиска.
Посматрајмо тело у облику квадра страница a, b и c. Потопимо га у течност
густине  0 тако да му страница c буде вертикална. Доња и горња површ квадра имају
површину S  a b . Ако је горња површ квадра на дубини h1 , доња се очигледно налази
на дубини h2  h1  c . На слици 4.25 приказан је нормалан поглед на вертикалну страну
квадра, тако да му се једна димензија ( b ) не види.
Притисак на нивоу горње површи квадра, на
дубини h1 , износи p1  p 0   0 g h1 . Овај притисак

Сл. 4.24
После тога уроните потпуно, или делимично, тело у течност која га не раствара
(сл. 4.24б). Из суда ће се излити течност запремине једнаке запремини уроњеног дела
тела (истиснута течност). Динамометар истеже мања сила, истежу га силе тежине
кофице и тела, умањене за силу потиска, односно, истеже га сила Q kofice  Q tela  F p .

делује нормално на горњу површину квадра силом
усмереном наниже, која износи:

F1  p1 S  ( p 0   0 g h1 ) S .

Наспите затим у кофицу сву изливену (истиснуту) течност (сл. 4.24в). Поред сила
у претходном случају, динамометар истеже и тежина истиснуте течности Q0 , па га

Притисак на нивоу доње површи квадра, на
дубини h2 , износи p 2  p 0   0 g h2 . Овај притисак

истеже резултујућа сила Q kofice  Q tela  F p  Q 0 . Динамометар ће показивати силу

делује нормално на доњу површину квадра силом
усмереном навише, која износи:

једнаку као у првом случају (сл. 4.24а), односно, Q kofice  Q tela  F p  Q 0  Q kofice  Q tela .
Очигледно је сила потиска поништена тежином истиснуте течности, па је:
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Сл. 4.25

F2  p 2 S  ( p 0   0 g h 2 ) S .
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На наспрамне бочне стране квадра на једнакој дубини делују хоризонталне
(нормалне на стране) силе једнаких интензитета али супротних смерова, па се
међусобно поништавају.
Резултујућа сила, која услед хидростатичког притиска делује на квадар, једнака
је збиру сила F1 и F2 . Пошто су те две силе истог правца, али супротних смерова,
интензитет резултујуће силе, силе потиска, једнак је разлици њихових интензитета:
Fp  F2  F1  ( p0   0 g h2 ) S  ( p 0   0 g h1 ) S   0 g (h2  h1 ) S   0 g c S .
Пошто је запремина квадра једнака V  a b c  S c , сила потиска се може
написати у облику:
Fp   0 V g .

У шестом разреду сте учили да је производ густине тела и његове запремине
једнак маси тела. Међутим, у овој формули се налазе густина течности и запремина тела
(квадра). Познато је да тело истисне простора у којој се налази управо запремину
течности која је једнака његовој запремини. Због тога је маса телом истиснуте
течности m0   0 V , па сила потиска износи:

Формулу за силу потиска извели смо за случај квадра у течности.
Компликованим математичким операцијама може се показати да облик тела није битан.
Важна је само запремина телом истиснуте течности, што смо експериментално и
доказали на телу произвољног облика.
Треба приметити да сила потиска зависи од запремине телом истиснуте
течности, а не од облика, густине, масе и других особина тела. Исту запремину течности
ће истиснути хомогено и нехомогено тело једнаких спољашњих димензија ако су
уроњена у течност на исти начин. Према томе, на њих ће деловати једнака сила потиска.
На слици 4.26 приказано је неколико примера тела потопљених у течност. Сва
она су у облику квадра једнаких спољашњих димензија, тј. једнаких запремина. Прво је
хомогено, остала су нехомогена. Сва тела истискују исту запремину течности, без
обзира на то да ли су испуњена, или шупља. Исту запремину као остала тела истискује и
квадар танких зидова отворен са горње стране и потопљен у течност до врха, под
условом да не дође до преливања течности преко ивица. Према томе, на сва тела
приказана на слици 4.26 делује једнака сила потиска.

Fp  m0 g .
Такође вам је познато да је производ масе течности и убрзања Земљине теже
једнак тежини течности, тј. Q0  m0 g . Овим смо теоријски доказали Архимедов закон,
који смо претходно доказали експериментално:

Сила потиска бројно је једнака тежини телом истиснуте течности
Fp  Q0 .
На тело у гасу такође делује сила потиска која је једнака тежини телом
истиснутог гаса из потпуно истих разлога као код течности. Као што је сила потиска у
течности последица постојања хидростатичког притиска, тако је сила потиска у гасу
последица постојања аеростатичког притиска. Наравно, тада је  0 у формули за силу
потиска густина гаса у коме се тело налази.
Узимајући у обзир све наведено, Архимедов закон се у савремено доба може
исказати у облику:

На свако тело потопљено или делимично уроњено у флуид (течност или гас) делује
од стране флуида вертикално навише сила потиска чији је интензитет једнак
производу густине флуида, убрзања Земљине теже и запремине оног дела тела који
је уроњен у флуид.
Fp   0 g V .
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Сл. 4.26

Напомена: У опремљенијим школским кабинетима може се наћи комплет за
демонстрацију важења Архимедовог закона. Састоји се од тела ваљкастог облика и
кофице која има једнаку запремину као ваљак (ваљак је потпуно испуњава). За оглед са
овим комплетом није потребан суд са преливом. Прва два дела експеримента се изводе
на исти начин као са преливним судом. У трећем делу експеримента кофица се напуни
течношћу, што враћа показивање динамометра на почетно. Пошто су запремине кофице
и тела једнаке, течност у кофици има запремину телом истиснуте течности.

ГУСТИНА
Као што знате из шестог разреда, густина тела је, по дефиницији, једнака
количнику његове масе m и запремине V :



m
.
V

Густина се означава грчким словом  (читај: ро). Јединица за густину у SI систему је:
kg
.
m3

99

Да бисте разумели понашање тела у течности и занимљиве огледе који
демонстрирају ову појаву, упознаћемо се са појмом средње густине тела. Тела и средине
могу бити хомогени, или нехомогени.

Ако знамо густине делова тела и однос њихових запремина, можемо одредити
средњу густину тела. Примере одређивања средње густине можете видети у
Практикуму уз овај уџбеник.

Хомогена тела и средине имају свуда исти састав. Код нехомогених тела и
средина овај услов није испуњен. Нехомогена тела су много чешћа од хомогених.

ПЛИВАЊЕ, ТОЊЕЊЕ И ЛЕБДЕЊЕ ТЕЛА

Хомогена тела имају исте особине у свим деловима. Сваки делић таквог тела има
исту густину. Ако тело није хомогено, ни густина му није свуда иста. Надувана гумена
лопта има много већу густину у гуми него у унутрашњости где је ваздух. Столица је
гушћа у делу где је израђена од гвожђа него у делу где је израђена од дрвета.

Када се тело стави полако на течност увек ће макар мало да се спусти испод њене
површине. Разлог за то је у постојању силе Земљине теже која га вуче наниже, увлачећи
га у течност. Чим се тело мало потопи у течност на њега делује сила потиска вертикално
навише (сл. 4.28а). Резултујућа сила која делује на ово тело једнака је разлици
интензитета силе теже и силе потиска ( R  m g  Fp ). Тело добија убрзање наниже

Ако формулу за густину тела применимо на нехомогена тела добићемо величину
која описује густину тела као целине. Та величина се зове средња густина, и износи:

одређено Другим Њутновим законом:
m g  Fp  m a ,

m
 sr  .
V

па се спушта у течност. Спуштањем тела не
мења се сила теже, док сила потиска расте,
јер расте тежина телом истиснуте течности.

Ако неком телу додајемо супстанцију мање густине од његове густине, смањује
се средња густина тела као целине. На пример, ако се око тела потопљеног у течност
сакупе мехурићи ваздуха, средња густина тела и ваздуха је мања од густине самог тела.
Наравно, ако неком телу додајемо супстанцију веће густине од његове густине,
повећава се средња густина тела као целине.

ДОДАТНА НАСТАВА – Средња густина нехомогених тела
Тела састављена од више супстанција су најчешће нехомогена. Ако су различите
супстанције равномерно распоређене по телу, оно је хомогено. На пример, наливањем
уља изнад воде добије се нехомогена течност, јер се уље и вода не мешају (сл. 4.27а).
Хомогени су раствори, на пример, соли или шећера у води (сл. 4.27б).

Пливање тела. Ако се равнотежа силе
Земљине теже и силе потиска ( R  0 )
постиже пре него што тело буде потпуно
потопљено у течност, оно ће остати да плива
по њеној површини (сл 4.28б). Према томе, када тело плива на површини течности, сила
потиска је једнака сили теже:
Fp  m g .
Сл. 4.28

Тоњење тела. Ако је и после потпуног потапања тела у течност
сила теже већа од силе потиска m g  Fp , тело пуштено у
течност наставља да пада убрзано под дејством резултујуће силе
– кажемо да тело тоне (сл. 4.29). Ако силу теже изразимо преко
густине  (или  sr ), а силу потиска преко густине течности  0 ,

Ако је тело сачињено од n делова чије су масе
m1 , m2 , m3 ,..., mn , и запремине V1 ,V2 ,V3 ,..., Vn , по реду,
тада је средња густина тела једнака:

 sr 
Сл. 4.27

m1  m2  m3  ...  mn
.
V1  V2  V3  ...  Vn

Укупна запремина свих тела у води, на слици 4.26, једнака је ( V1  V2  V3  ... ).
Пошто су масе појединих делова тела различите, различите су им и укупне масе
(m1  m2  m3  ...) , па и средње густине.

Сл. 4.29

добићемо  V g   0 V g . Видимо да

тело тоне ако му је густина већа од густине течности (    0 ).
Испливавање тела. Ако је после потапања тела у течност сила теже мања од силе
потиска m g  Fp , резултујућа сила је усмерена вертикално навише, па гура тело на
површину течности – кажемо да тело испливава. Ако силу теже и силу потиска
изразимо преко одговарајућих густина, добићемо  V g   0 V g . Видимо да

тело испливава ако је му је густина мања од густине течности (    0 ).
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Ако пингпонг лоптицу угурате у течност па је пустите,
она ће испливати на површину. Наиме, њена средња густина
је много мања од густине воде, јер су масе ваздуха и танке
пластике мале. Унутар течности је сила потиска већа од силе
теже (положај 1 на слици 4.30). Лоптица испливава на
површину док јој сила потиска не постане једнака сили теже
(положај 2 на истој слици).

Сл. 4.30

Лебдење тела. Ако је код тела потопљеног у течност сила
теже једнаког интензитета као сила потиска ( m g  Fp ),
резултујућа сила која делује на тело је нула R  m g  Fp  0 ,
па је тело у равнотежи. Ако тело мирује било где у течности,
остаће у том стању све док га нека друга сила не помери (сл.
4.31) – кажемо да тело лебди у течности. Из једнакости силе
теже и силе потиска лако се добија да

Сл. 4.31

тело лебди у течности ако му је густина, или средња
густина, једнака густини течности (    0 ).

За радознале. Одредимо убрзање којим тело тоне, или испливава у течности.
Посматраћемо тело потпуно потопљено у течност. Претпоставимо да тело тоне, тј. да је
сила теже већа од силе потиска. Други Њутнов закон за кретање тела у течности се тада
може написати у облику m g  Fp  m a , тј.  V g   0 V g  m a ,  V g   0 V g   V a . Из

За радознале. Нагласили смо да претходно речено важи ако је занемарљива сила отпора
средине. Као што знамо, она износи Fot  k v , где је k коефицијент пропорционалности
који зависи од врсте и облика тела и од врсте флуида. Очигледно сила отпора средине
расте са брзином тела.
Ако тело при тоњењу не достигне велику брзину, односно ако суд није превише
дубок, тада важи наведена формула за убрзање тела. Ако је суд дубок, сила отпора
средине може толико порасти да се не може занемарити. Тада се Други Њутнов закон за
кретање тела може написати у облику FR  m g  Fp  k v  ma .
Са вашим знањем математике не можете из ове једначине одредити убрзање тела.
Оно се са временом смањује, јер се прва два сабирка не мењају, док трећи (негативан)
расте. Када се успостави равнотежа сила ( FR  0 ), убрзање постаје нула, и тело
наставља да се креће равномерно праволинијски.
Падање куглице кроз течност у дугој цеви, или падање падобранца кроз ваздух,
после неког времена од почетка падања, били су нам пример равномерног
праволинијског кретања. Наиме, за кретање падобранца кроз ваздух важе потпуно исте
законитости, само је у горњим формулама  0 густина ваздуха, а  средња густина
падобранца и падобрана.
Пливање рибе. Рибе мењају дубину тако што мењају запремину ваздуха у мехуру. Када
риба мишићима стисне мехур смањује своју запремину. Пошто јој се маса не мења,
повећава јој се средња густина. Када јој средња густина буде већа од густине воде, риба
тоне. Обрнут процес се дешава при кретању рибе навише.

ове једнакости се лако може изразити убрзање тоњења тела:

a

  
  0
g  1  0  g .

 


Видимо да је убрзање позитивно ако је    0 . Тело се тада убрзава у претпостављеном
смеру, тј. тоне.
Убрзање је негативно ако је    0 . То значи да је убрзање тела у супротном смеру од
претпостављеног, па тело испливава.
Ако је    0 убрзање тела је нула. Где год ставимо тело, остаје да мирује на том месту,
тј. лебди.
Ако је тело у флуиду нехомогено,  у горњој формули представља његову
средњу густину  sr .
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Сл. 4.32

Картезијански гњурац. Промену средње густине рибе не
можемо пратити у кабинету. За демонстрацију промене
средње густине тела, па и услова тоњења, пливања и лебдења,
користи се такозвани Картезијански гњурац (сл. 4.32).
За експеримент је потребно обезбедити већу пластичну
боцу и мању епрувету. Приближно 2/3 епрувете треба
испунити водом. Зачепљену прстом, окренути је отвором на
доле и уронити у пластичну боцу пуну воде. Боцу затим треба
затворити. Средња густина епрувете и ваздуха у њој (тела)
једнака је   m V , где је m маса стакла епрувете и ваздуха у

њој, а V запремина стакла и ваздуха у епрувети.
Стискањем пластичне боце, по Паскаловом закону, притисак се преноси на све
стране, па и на ваздух у епрувети коме се смањује запремина. Смањивањем запремине
ваздуха повећава се средња густина епрувете и ваздуха. Када она постане већа од
густине воде, епрувета тоне. Када притисак на боцу смањимо, смањује се средња
густина епрувете и она испливава. Пажљивим стискањем можмо постићи изједначавање
средње густине епрувете и ваздуха са густином воде, при чему епрувета лебди.
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Сл. 4.33

Јаје у води. Услов тоњења и пливања може бити мењан
променом густине течности. Повећање густине воде се
може лако остварити растварањем соли. Некувано јаје има
мало већу средњу густину од воде. Ако га ставимо у чисту
воду, оно ће потонути. Ако воду довољно засолимо,
густина ће јој постати већа од средње густине јајета, па ће
оно испливати на површину (сл. 4.33). Растварање соли се
убрзава мешањем и загревањем воде.

Човек лакше плива у морској него у слаткој води, јер је слана вода гушћа од
слатке. Најгушћа морска вода је у Мртвом мору где је могуће седети у столици на води
и читати новине. Међутим, због велике количине соли, у Мртвом мору нема живих
бића.
Суво грожђе у киселој води. Ако ставимо суво грожђе на
површину киселе воде оно прво тоне, па испливава, па
поново тоне и испливава, итд. (сл. 4.34).

Сл. 4.34

Пошто прво тоне, то значи да му је средња густина
већа од густине воде (положај 1). Разлог испливавања
можете лако уочити. Око грожђа се сакупљају мехурићи
гаса (положај 2). Маса гаса је веома мала, али запремина
грожђа и гаса заједно се повећава, па им се смањује средња
густина. Када она постане мања од густине воде, грожђе са
мехурићима испливава.

На површини мехурићи пуцају (положај 3), средња густина грожђа и мехурића
расте. Када она постане већа од густине воде, грожђе поново тоне (положај 4). Описана
појава се стално понавља.

Ова појава је веома значајна за одржавање живог света у води. Наиме, као
најтежа, на дно река пада вода температуре  4 C . Изнад ње је вода температуре изнад
0 C , а на површини је лед који може бити на 0 C , или нижој температури. Лед на

површини воде штити воду испод себе од лаког смрзавања. Када би лед био гушћи од
воде, падао би на њено дно, па би се веома тешко топио.
Због аномалије воде можемо да доживимо и мале непријатности, као што је
пуцање стаклених боца испуњених водом у замрзивачима. Смрзнути лед има већу
запремину од воде па врши притисак на боцу и деформише је. Ако није довољно чврста,
долази до њеног пуцања.
Пливање леда. Рекли смо да због аномалије воде лед има мању густину од воде, па
плива по њеној површини. Одредимо који је однос запремине леда који вири изнад
површине воде и запремине леда у води.
Означимо густину воде  v , а густину леда  l . Нека
је запремина леда V, од чега је изнад воде запремина V1 , а
у води запремина V2 (сл. 4.35). Запремина истиснуте
течности је такође V2 , а њена тежина, тј. сила потиска је

 vV2 g . У равнотежи је сила потиска једнака сили теже
Сл. 4.35

која делује на лед и која износи mg   lVg . Другим
речима, важи

 vV2   l (V1  V2 ) .
Ако искористимо бројне вредности густина воде и леда

 v  1000 kg/m 3

и

 l  917 kg/m , лако можемо добити тражени однос
3

Нећемо улазити у начине настајања мехурића гаса (угљен–диоксида) око грожђа.
Важно је само приметити да се средња густина грожђа и гаса мења са променом броја
мехурића гаса око грожђа.

V1  v   l
1

 0.091  0.1  .
V2
l
10

Аномалија воде. Већина супстанција се шири са загревањем. Пошто им маса остаје
иста, загревањем им се густина смањује, а хлађењем повећава. Због тога чврсти део
супстанције има већу густину од течног, па тоне на дно своје течности.

Примећујемо да је запремина леда изнад воде приближно десет пута мања од
запремине леда под водом. Због тога морепловци, на основу величине санте леда изнад
површине, морају добро да оцене укупну величину санте леда пре него што одустану од
њеног заобилажења.

Код воде и још неких супстанција је другачије. Води се густина повећава
хлађењем до +4°C. Даљим смањењем температуре, све до мржњења на 0°C, густина
воде се смањује. Пошто оваква појава није честа код супстанција, названа је аномалија
воде. Због ове појаве вода као супстанција има највећу густину на +4°C, већу и од леда
и од воде на другим температурама.
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РЕЗИМЕ

Сила потиска ( Fp ) је сила којом течност потискује навише тела која су у њу
потопљена или делимично уроњена.





Равнотежа је такво стање кретања тела које се не мења са временом. При томе тело
може да мирује, или да се креће равномерно праволинијски. Када тело мирује у
односу на околину говоримо о статичкој равнотежи, а када се тело креће
равномерно праволинијски у односу на околину говоримо о динамичкој
равнотежи.

и



Према стабилности, равнотеже могу бити стабилне, лабилне и индиферентне.



Стабилна равнотежа. Тело изведено из равнотежног положаја враћа се у њега без
деловања додатних сила, које нису деловале у равнотежном положају.



Лабилна равнотежа. Тело изведено из равнотежног положаја може се вратити у
њега само уз помоћ спољашњих сила.



Индиферентна равнотежа. Тело изведено из равнотежног положаја налази се у
новом равнотежном положају.



Полуга је круто тело чија је дужина много већа од дебљине (шипка, штап и сл.) и
које може да ротира око једне осе (осовине). Та оса је најчешће и ослонац полуге.



Разликујемо три врсте полуга: полугу прве, друге и треће врсте. Полуга прве врсте
је двокрака, док су полуге друге и треће врсте једнокраке.

Показану законитост је открио велики старогрчки научник Архимед. Према њему је
названа Архимедов закон, који гласи:
На свако тело потопљено или делимично уроњено у флуид (течност или гас)
делује од стране флуида вертикално навише сила потиска
чији је интензитет једнак производу густине флуида, убрзања
Земљине теже и запремине оног дела тела који је уроњен у флуид.

MR  0 .



Сила потиска је једнака тежини телом истиснуте течности
Fp  Q0 .

Тело се налази у равнотежи ако су резултанта свих сила и резултујући момент свих
сила које на њега делују једнаки нули, односно, ако је

FR  0





Fp   0 g V .



Тело које је у течности може да тоне, испливава или лебди.



Тело тоне ако му је густина, или средња густина, већа од густине течности

  0 .


Тело испливава ако је му је густина, или средња густина, мања од густине
течности
  0 .



Тело лебди ако му је густина, или средња густина, једнака густини течности

  0 .

По услову равнотеже, интензитети момената тежине терета и активне силе (силе
којом човек делује на полугу) морају бити једнаки, односно мора бити Q d1  F d 2 .
Активна сила која може држати терет у равнотежи износи:
d
F  1 Q.
d2





Хидростатички притисак у некој тачки мирне течности је притисак услед тежине
слојева течности изнад посматране тачке. Хидростатички притисак на дубини
течности h износи:
p  gh .
Ако на површину течности делује атмосферски притисак p 0 , притисак у течности

Архимед (287–212. година пре нове ере)

на дубини h износи:
p  p0   g h .
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Механички рад је физичка величина која мери извршени рад силе која делује на
неком путу. Из наведених примера видимо да је извршени механички рад већи ако је
вршен већом силом и ако је сила деловала на дужем путу.
Посматраћемо најједноставнији случај, када константна сила делује у правцу и
смеру померања тела дуж целог пута, као на слици 5.1. У том случају

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА.
СНАГА

механички рад (A) је, по дефиницији, једнак производу интензитета силе која врши
рад (F) и пута (s) на коме делује та сила, односно:
AFs.

МЕХАНИЧКИ РАД
Сетите се неких ситуација када су вас родитељи похвалили јер сте нешто
урадили, тј. извршили неки рад. Вероватно је свако од вас похваљен за неку од следећих
обављених радњи: подизање предмета на неку висину, чишћење стола, покретање неког
тела.
Размислите шта је заједничко у свим овим пословима. Свакако је то сила којом
сте морали да делјете на одређена тела. Када сте дизали предмет, морали сте на њега
деловати силом усмереном навише. Њен интензитет је морао бити већи од интензитета
силе Земљине теже која га вуче наниже. Када сте чистили сто крпом морали сте је
покретати силом већом од силе трења између крпе и стола. Када сте покретали тело
морали сте на њега деловати силом већом од силе трења мировања тела на тлу.
Када су вас родитељи више похвалили? Наравно, ако сте извршили већи рад. А
када сте вршили већи рад није тешко одговорити. Већи рад сте извршили и више се
заморили,
– ако сте морали деловати већом силом да бисте вршили рад,
– ако сте тело подигли на већу висину, ако сте већи пут прешли крпом по столу у
току брисања и ако сте дуже гурали покренуто тело.
Да би се прецизно одредило колики је извршени рад у неком процесу уведена је
физичка величина рад. У свим наведеним примерима рад је праћен померањем тела.
Пошто померање тела проучава део физике који се назива механика, извршени рад у
оваквим процесима назива се механички рад.
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Сл. 5.1
Јединица за рад у SI систему је џул (Ј). Названа је по енглеском физичару Џемсу
Џулу. Из претходне формуле видимо да је џул једнак производу јединица за силу (N) и
пређени пут (m):

A  F s  N m  J .
Џул се може изразити и преко основних јединица SI система:

1J  1 N m  1

kg m 2
kg m
m 1 2 .
2
s
s

Користе се и мање и веће јединице за енергију од џула. У табели 12 приказане су
оне које се најчешће користе.
Табела 12. Јединице за мерење рада
Јединица

Односи

микроџул ( J )

1 J  0.000001 J

1 J  1000000 J

милиџул ( mJ )

1 mJ  0.001 J

1 J  1000 mJ

килоџул ( kJ )

1 kJ  1000 J

1 J  0.001 kJ

мегаџул ( MJ )

1 MJ  1000000 J

1 J  0.000001 MJ
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Када смо говорили о трењу на косој подлози видели смо како се одређује
компонента силе теже дуж правца стрме равни (сл. 3.26). На исти начин се одређују и
компоненте силе дуж било ког правца. Ако вучете санке канапом који заклапа неки угао
 са хоризонталном подлогом, као на слици 5.2, извршићете мањи рад него ако санке

вучете у хоризонталном правцу. Компонентом вучне силе нормалном на подлогу Fn
подижете санке, а вучете их само компонентом вучне силе која је паралелна подлози


Fp . Рад на померању санки из положаја 1 у положај 2 врши само компонента Fp . Ако је
интензитет те компоненте константан, вучна сила на путу s врши рад:
A  Fp s .

– Рад силе је негативан ако је угао између вектора силе и правца и смера
померања тела већи од 90°, односно A  0 , ако је 90    180 . У овом случају се сила
супротставља померању тела.
– Рад силе која делује нормално на правац померања тела једнак је нули, односно
A  0 , ако је   90 . Сила у овом случају не утиче на померање тела.
Важна напомена: Наведене формуле за рад важе само ако се сила, или њена
компонента не мењају дуж пута ( F  const или Fp  const ). Ако то није случај, рад се
одређује компликованим математичким операцијама, које вам за сада нису познате.
Рад при деформацији тела: У средњој школи ћете учити да се механички рад врши и
током деформације тела, а не само у току померања тела.

РАД СИЛЕ ТЕЖЕ
Сл. 5.2
Очигледно, ако сила делује нормално на правац кретања (сл. 5.3а), њена
компонента дуж праваца померања тела је нула ( Fp  0 ), па је и њен рад једнак нули.
Шта ће се десити ако сила делује под углом већим од 90 у односу на смер
померања тела, као на слици 5.3б? Пошто се тело већ креће, успораваће га компонента
силе у правцу померања тела. Када је тело покретано, вршен је позитиван рад.
Успоравањем тела смањује се ефекат претходног, позитивног рада, па је рад на
померању санки из положаја 1 у положај 2 негативан, и износи:

Као и свака друга сила, и сила теже врши рад приликом померања тела у близини
површине Земље. Када се тело спушта вертикално наниже из положаја 1 у положај 2, на
њега делује сила теже у правцу и смеру кретања (сл. 5.4а). Ако тело масе m промени
висину за h, сила теже на њега делује на путу s  h . При томе сила теже F  m g
изврши рад
A F s  mgh .

Када се тело креће вертикално навише из
положаја 1 у положај 2 (сл. 5.4б) на њега делује
сила теже у истом правцу, али у супротном смеру
од кретања тела. Ако тело промени висину за h
сила теже на њега делује на путу s  h . Пошто са
правцем и смером померања тела заклапа угао од
180 , сила теже врши негативан рад

A   Fp s .

A   F s  m g h .

У оба претходна случаја смо посматрали
само рад силе теже приликом спуштања и
подизања тела. У току подизања и спуштања тела на њега могу да делују и друге силе,
вршећи позитиван или негативан рад.
Сл. 5.4

Сл. 5.3
Сумирајмо закључке:
– Рад силе је позитиван ако је угао између вектора силе и правца и смера
померања тела мањи од 90°, односно A  0 , ако је 0    90 . Сила тада помаже
померање тела.
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На пример, када дизалица подиже терет, сила затезања ужета врши позитиван, а
сила Земљине теже негативан рад. Обрнуто, када дизалица спушта терет, сила затезања
ужета врши негативан, а сила теже позитиван рад.
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Ако дизалица диже терет константном брзином
(динамичка равнотежа), сила затезања ужета је једнака сили теже
F  m g . Пошто та сила делује у смеру померања терета, њен рад

Поред полуге и стрме равни, упознаћете и котураче као просте машине. Котурача
је чврсто тело у облику диска који може да ротира око осовине. Котурачу ротира канап
(уже, нит) омотан око ње или њеног дела.

је позитиван (сл. 5.5). Када тело подигне за висину h, дизалица
изврши рад A  F s  m g h .

Најједноставнији пример примене котураче као
просте машине приказан је на слици 5.7. Сила којом

вучемо котурачу F навише је у ствари сила којом

 
затежемо канап ( F  T ). Котурачу и терет тежине Q
подижу две силе затезања канапа, тј. сила двоструко
већег интензитета од вучне силе ( 2 F ).

Може се показати да рад силе теже зависи само од
висинске разлике почетног и крајњег положаја тела. Другим
речима, рад силе теже не зависи од облика пута – за тело масе m
Сл. 5.5
једнак је m g h за спуштање из положаја 1 у положај 2 по свим
путањама приказаним на слици 5.6. Приликом подизања из тачке 2 у тачку 1 по било
којој од ових путања рад силе теже износи  m g h .
Све силе чији рад не зависи од облика
пута него само од крајњег и почетног
положаја тела на које делују називају се
конзервативне силе. Поред силе теже,
конзервативне су и остале гравитационе
силе, еластичне и електричне силе.
Сл. 5.6

ДОДАТНА НАСТАВА – Просте машине
Када смо говорили о полугама рекли смо да су просте машине сви механизми
помоћу којих можемо слабијом силом савладати јачу. Полуге прве и друге врсте
представљају просте машине јер силом мањом од тежине тела можемо тело подићи за
неку висину.
Покажимо да и стрма раван може бити проста машина. Знамо да је тежина тела
Q једнака сили теже m g , односно да је Q  m g , ако се подлога не креће убрзано по
вертикали.
Да бисмо константном брзином подизали тело вертикално, потребно је на њега
деловати силом која ће уравнотежити силу теже, тј. силом F  m g . Да бисмо
константном брзином подизали тело уз стрму раван, потребно је на њега деловати
силом која ће уравнотежити компоненту силе теже паралелну подлози, тј. силом
F  m g p , која је мања од силе теже m g (сл. 4.19).
Видимо да је за подизање тела уз стрму раван потребна сила мања од тежине
тела ( Q  m g ), па је и стрма раван проста машина.
Постоје и друге просте машине. Зупчаници и каишеви су такође просте машине.
Користе се за смањивање интензитета силе потребне за ротацију тела, на пример,
различитих осовина.
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Сл. 5.7

Котурача је у равнотежи, тј. мирује или се креће
равномерно праволинијски, када се поништавају силе
које на њу делују, тј. када је 2 F  Q . Видимо да је тело
могуће подизати равномерно силом двоструко мањег
интензитета од његове тежине F  Q / 2 , па приказана
котурача представља просту машину.
Рад уз помоћ простих машина

Видели смо да простим машинама, као што су полуге, стрма раван и котураче,
можемо слабијом савладати јачу силу. Поставља се питање, да ли коришћењем простих
машина за неки процес треба извршити мањи рад, него ако их не користимо?
Нажалост, коришћење простих машина не штеди енергију, нити смањује
потребан рад. Већ смо рекли да рад за подизање тела зависи само од разлике висина
почетне и крајње тачке h, и да он износи m g h . Према томе, свеједно је да ли тело
подижемо коришћењем полуге или стрме равни, или без помоћи простих машина, увек
морамо извршити исти рад.
Да потребан рад не зависи од коришћења простих машина, показаћемо и на
примеру подизања тела за висину h помоћу котураче са слике 5.7. Треба приметити да
се тело подиже за h, ако крај канапа, где делује сила, подигнемо за 2h. Да бисмо подигли
тело за висину h без котураче, тело морамо подизати силом која је једнака тежини тела,
па је извршени рад A  F h  Q h . Да бисмо тело подигли за исту висину уз помоћ
котураче, морамо деловати двоструко мањом силом ( F / 2 ), али на двоструко дужем
F
путу (2h), па је извршени рад исти као када не користимо котурачу A  2 h  Q h .
2
Према томе, коришћење простих машина не штеди енергију (рад), али омогућава
олакшано вршење рада, са смањеном силом. Помоћу њих можемо померити и тела која
не бисмо могли померити силом коју могу развити наши мишићи.
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РАД СИЛЕ ТРЕЊА
Као што знате, сила трења делује на граници два тела која се крећу једно у
односу на друго. Њен смер је супротан од смера релативног кретања тих тела. Ако се
тело креће у односу на подлогу слева удесно, сила трења је усмерена здесна улево (сл.
5.8). Променом смера кретања, мења се и смер силе трења.
Рад силе трења је увек негативан, јер она
заклапа угао од 180 у односу на правац и смер
померања тела. Рад који изврши сила трења Ftr
Сл.5.8

која делује на тело док прелази пут s износи
A   Ftr s .

Ако имамо много енергије, не значи да ћемо је увек трошити на вршење рада.
Због тога кажемо да са више енергије имамо само већу способност (могућност) да
вршимо рад. Да би се окарактерисала способност тела да врши рад уведена је физичка
величина која се назива енергија.
Енергија је мера способности тела да врши рад.

ЕНЕРГИЈА И РАД
Пошто је рад деловање силе на неком путу, енергију тела можемо мерити
његовом способношћу да помера друга тела. Сетимо се неких примера тела која имају
способност да померају друга тела, тј. енергију.

Пошто сила отпора средине има смер супротан од смера померања тела, и њен
рад је негативан.

– Тела која се крећу, сударом могу
покренути тела испред себе (сл. 5.9а).

Посматрајмо померање тела са слике 5.8 из положаја 1 у положај 2, и његов
повратак у положај 1. Када је тело променило смер кретања, променила је смер и сила
трења – све време је у супротном смеру од смера померања тела. Због тога рад на целом
путу 2 s износи A  2Ftr s .

– Када тело слети са стрме равни, може
покренути тело на које налети (сл. 5.9б).
– Сабијена опруга може да одгурне (сл.
5.9в), а растегнута да привуче тело.

Примећујемо да је рад већи, по апсолутној вредности, ако се тело више
удаљавало. Према томе,

– Када се отвори надуван балон, може да
изгура ваздух из своје унутрашњости.

рад силе трења не зависи само од почетног и крајњег положаја тела, него и од пута
по коме је тело прешло из једног у други положај.
Исто се може показати и за силу отпора средине. Силе чији рад зависи од облика
путање тела називају се неконзервативне. Силе трења и силе отпора средине су
неконзервативне.

ЕНЕРГИЈА
Са појмом енергије сте се често сретали. Слушали сте о загађивању животне
средине коришћењем нафте и њених деривата као извора енергије. О Сунцу, ветру и
рекама сте слушали као о изворима енергије који не загађују животну средину. Слушали
сте о обновљивим изворима енергије, као што је енергија из биолошких супстанција –
биомасе (дрво, слама и сл.).
Одувек се говорило о штедњи енергије. Познато вам је широко коришћење
електричне енергије у домаћинству и у индустрији. Енергија нафтиних деривата се
користи за покретање аутомобила, енергија Сунца за загревање воде, енергија ветра за
покретање ветрењача и слично.
Као што смо видели, да бисмо вршили механички рад, потребно је на тело
деловати силом на одређеном путу. То није увек лако. Поготово није лако деловати
јаком силом на дугом путу. Уобичајено је да кажемо да нам је за вршење рада потребна
енергија, и да губимо више енергију ако вршимо већи рад.
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Сл. 5.9

Према томе, тела која се крећу, тела
подигнута на неку висину, деформисана опруга и
надуван балон имају енергију.

Шта се дешава ако неко врши рад над посматраним телом, или ако оно врши рад
над другим телима? Лако можемо проверити да се у оба случаја мења способност тела
да врши рад, односно мења се енергија тела које врши рад.
Размотримо начине на које су енергију добила тела у наведеним примерима.
– Да би тело добило брзину, мора га убрзавати нека сила на неком путу.
– Да бисмо тело подигли на стрму раван морамо на њега деловати силом
усмереном навише дуж неког пута.
– Да би опруга била деформисана, на њу мора да делује нека сила на неком путу.
– Да надувамо балон, у њега морамо потискивати неком силом ваздух на неком
путу.
Као што се види, да би тело добило енергију на њега мора да делује сила на
одређеном путу. Другим речима, да би тело добило енергију, над њим мора да врши рад
друго тело (спољашња сила).
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Ако је тело пре вршења рада над њим имало енергију, извршени рад му повећава
енергију, па је
рад спољашње силе над телом једнак промени енергије тела E , тј. разлици
енергије тела у крајњем ( E2 ) и почетном ( E1 ) положају, односно:

Лако се можете уверити да тела веће масе могу више померити тела испред себе
него тела мање масе. Наравно, ако имају једнаке брзине пре судара. Према томе,
кинетичка енергија тела расте са масом тела. Исто тако, једно тело има већу способност
померања других тела (енергију) ако се креће већом брзином. Може се показати да је
кинетичка енергија тела масе m и брзине v дата формулом

Aspolj  ΔE  E 2  E1 .

После сваког рада које изврши посматрано тело померајући неко друго тело,
смањује му се енергија. Наиме, при сваком судару са непокретним телом, смањује се
брзина тела, па и способност вршења новог рада.
Рад посматраног тела над другим телима смањује му енергију за износ извршеног
рада. Рад посматраног тела је једнак разлици енергије тела у почетном ( E1 ) и
крајњем положају ( E2 ), тј. смањењу његове енергије  ΔE , односно:
Atela  E1  E 2  ΔE .

Ek 

Према томе, кинетичка енергија је пропорционална маси и квадрату брзине тела.
Свако од вас лако може разумети начин на који се може доћи до формуле за кинетичку
енергију тела. Описан је у наредном параграфу предвиђеном за радознале.
Рекли смо да је рад спољашње силе над телом једнак промени енергије тела
Aspolj  ΔE  E 2  E1 . Ако спољашња сила врши рад над телом тако да му мења само
кинетичку енергију, њен рад ће бити једнак промени кинетичке енергије тела. Ако је
тело масе m имало брзину v1 на почетку, а брзину v2 на крају посматраног временског
интервала, или пута, рад спољашње силе износи:

Подсетник: Промена неке физичке величине једнака је разлици крајње и почетне
вредности те величине. Ако се величина повећава, промена је позитивна, а ако се
смањује, промена је негативна.
Напомена: Јасно је да су јединице за енергију исте као за рад, тј. A  E . Подсетимо
се, у SI систему јединица за рад и енергију је џул (Ј).

A  ΔEk  Ek 2  E k1 

Сл. 5.10

mv22 mv12

.
2
2

Напомена: Наведеном формулом је одређена кинетичка енергија материјалне тачке и
тела која не ротирају. Ако тела ротирају, формула за кинетичку енергију је другачијег
облика, што ћете учити у старијим разредима.

КИНЕТИЧКА ЕНЕРГИЈА
Видели смо да тела која се крећу имају способност да
врше рад (енергију) – ударом у неко друго тело могу га
покренути (сл. 5.9). У то се свакодневно уверавамо. Нога у
покрету има способност да покрене лопту, текућа вода или ветар
да обрћу точак са лопатицама (сл. 5.10). У свим наведеним и
сличним случајевима тела имају способност да врше рад
захваљујући свом кретању. Због тога кажемо да имају енергију
кретања. Ту енергију називамо кинетичком.

mv2
.
2

За радознале. Да бисмо извели формулу за кинетичку
енергију тела, посматраћемо деловање силе сталног
интензитета F на тело масе m на путу дужине s у
правцу и смеру кретања тела, као на слици 5.11.
Сл. 5.11

Као што знамо, тело ће се равномерно
убрзавати. Брзине тела на почетку и на крају пута, v1 и

v2 , повезане су познатом једначином за равномерно убрзано кретање v22  v12  2a s . Из
ње се може одредити веза пређеног пута и брзине тела s 

v22  v12
.
2a

Кинетичка енергија је енергија кретања тела.
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Када се искористи Други Њутнов закон F  m a , рад који изврши ова сила може се
написати у облику
A  F s  ma

v 22  v12 mv22 mv12


.
2a
2
2

Рекли смо да је рад спољашње силе над телом једнак промени његове енергије.
Према томе, први члан у формули (

Може се показати да је потенцијална енергија једнака производу масе тела m, његове
висине h, и убрзања Земљине теже g:

2
2

mv
) представља енергију када тело има брзину v2 ,
2

mv12
) енергију када тело има брзину v1 . Пошто ове енергије зависе од кретања
2
(брзине) тела, то су кинетичке енергије тела у крајњем и почетном положају.
а други (

Ep  m g h .

Начин на који се може доћи до ове формуле описан је у наредном параграфу
предвиђеном за радознале. Лако га може разумети свако од вас.
Нека спољашња сила мења само висину, тј. потенцијалну енергију тела (без
промене брзине). То је могуће само ако се тело подиже. Ако се тело спушта, спољашња
сила помаже сили теже да тело убрзава, мењајући му и кинетичку енергију. Рад
спољашње силе овај пут ће бити једнак промени потенцијалне енергије тела. Ако тело
масе m промени висину са h1 на h2 , рад спољашње силе износи:
A  ΔE p  E p2  E p1  m g h2  m g h1 .

ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА
Рекли смо да енергију имају и тела на некој висини, деформисана опруга и
надуван балон. У свим претходним примерима тела имају енергију због узајамног
деловања са другим телима.
Међусобно делују Земља и тело на њеној површини
(сл. 5.12а), тело које је истегло опругу и опруга (сл. 5.12б) и
балон са ваздухом у њему. Енергије које потичу од
међусобног деловања тела називају се потенцијалне. Према
томе, тело на некој висини, деформисана опруга и надуван
балон имају потенцијалну енергију. Потенцијална енергија
зависи од сила међусобног деловања посматраних тела.

Сл. 5.12

Напомена: Рад силе теже је у овом случају негативан, па смањује потенцијалну
енергију тела, тј. једнак је негативној промени потенцијалне енергије тела
Amg   ΔE p  E p1  E p2 .

.
За радознале. Да бисмо извели израз за потенцијалну енергију тела на површини Земље
посматраћемо подизање тела масе m константном брзином вертикално навише силом
сталног интензитета F. Нека је тело подигнуто за висину h, са висине h1 на висину h2 ,
као на слици 5.13. Пошто је брзина тела константна, сила је
уравнотежена силом теже, тј. F  m g . Пређени пут је једнак
промени висине тела, односно, очигледно је s  h  h2  h1 , па

Потенцијална енергија је енергија
међусобног деловања тела.

се рад силе F може написати у облику:

A  F s  m g h  m g (h2  h1 )  m g h2  m g h1 .

Потенцијална енергија тела на површини Земље
Видели смо да тела подигнута на неку висину имају потенцијалну енергију. Ова
енергија је последица гравитационог деловања између Земље и тела на њеној површини,
назива се гравитациона потенцијална енергија тела на површини Земље.
Лако се можете уверити да већи рад могу извршити тела веће масе, ако се
спуштају са исте висине. Такође, већи рад може извршити исто тело када се спушта са
веће, него када се спушта са мање висине. Другим речима, потенцијална енергија тела
на површини Земље је већа ако тело има већу масу и ако се налази на већој висини.

118

Пошто је рад спољашње силе над телом једнак
промени његове енергије, први члан у формули представља
енергију на висини h2 , а други енергију на висини h1 . Пошто

Сл. 5.13

енергије m g h1 и m g h2 зависе од висине тела, оне
представљају потенцијалне енергије тела на површини Земље
на висинама h1 и h2 .
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тачки 1 износи E p1  mgh1  m g H , а у тачки 2

Гравитациона потенцијална енергија не постоји само између Земље и тела на
њеној површини. Гравитациона сила делује између свих тела, па између свих тела
постоји и гравитациона потенцијална енергија. Као и гравитациона сила, и
гравитациона потенцијална енергија зависи од маса тела и растојања између њих.

E p2  mgh 2  m g H . Рад спољашње силе на подизању

тела износи
A  E p  E p2  E p1 ,

Електростатичка потенцијална енергија постоји између наелектрисаних тела,
између којих делују електричне силе, о којима сте учили у шестом разреду. Постојање
електростатичке потенцијалне енергије можете лако доказати. Способност да врши рад
(енергију) има трењем о косу наелектрисани чешаљ – може да подиже ситне комадиће
папира, покреће власи косе и слично.
Еластична потенцијална енергија постоји између тела која се међусобно
деформишу. Већ смо споменули еластичне потенцијалне енергије деформисане опруге и
надуваног балона.
Детаљније ћете о последње три врсте потенцијалне енергије учити у старијим
разредима. Важно је приметити да све
потенцијалне енергије зависе од међусобног положаја тела
која међусобно делују неким силама.
Примећујемо да рад сила не зависи од потенцијалне енергије, него од разлике
потенцијалних енергија тела у два положаја. Због тога је свеједно од ког нивоа се мери
висина тела. Можемо је мерити, на пример, од површине стола, пода, тла или дна
бунара. Ниво од кога се мери висина тела назива се референтни ниво. Пошто је висина
референтног нивоа нула, потенцијална енергија тела је нула на референтном нивоу.

Сл. 5.14

Референтни ниво можемо бирати произвољно.
Ипак, најбоље га је изабрати тако да то буде најнижи
ниво на који тело доспева у посматраном случају. На
слици 5.14 приказан је пример кретања тела по
валовитој путањи. Референтни ниво је најбоље изабрати
у тачки 2, најнижој тачки путање.

За радознале. Показаћемо да је избор референтног нивоа произвољан. Исту разлику
висина тела (h) добијамо, на пример, ако висину тела меримо од површине стола

(h1 , h2 ), пода ( h1' , h2' ), тла, дна бунара и слично (сл. 5.15).
Међутим, ако висину рачунамо од нижег нивоа, потенцијална енергија ће бити
већа. На примеру са слике, ако је рачунамо од пода, биће већа за m g H него ако је
рачунамо од површине стола. Ако висину меримо од пода, потенцијална енергија тела у
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A  m g h2  m g H  (m g h1  m g H )  m g h2  m g h1 .

Сл. 5.15

Видимо да је тај рад исти као да висину
рачунамо од површине стола. Додавање потенцијалној
енергији константног члана није имало утицаја на
извршени рад.

МЕХАНИЧКА ЕНЕРГИЈА. ЗАКОН О ОДРЖАЊУ МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ
Тела могу да се крећу различитим брзинама и на различитим висинама. При томе
им се могу мењати и кинетичка и потенцијална енергија. Као што смо рекли, тело може
да врши механички рад захваљујући поседовању обе наведене енергије. Због тога је за
вршење рада важан збир кинетичке и потенцијалне енергије.
Механичка енергија тела E
је збир његове кинетичке ( Ek ) и потенцијалне ( E p ), енергије:
E  E k  Ep .

Поред механичке енергије постоје и други облици енергије, топлотна, енергија
физичких поља, нуклеарна, и друге.
На тело које посматрамо увек делују неке силе. Интензитет гравитационих и
електричних сила смањује се са повећавањем растојања између тела, али се њихово
деловање простире у бесконачност. Ипак, некада се могу занемарити силе које делују на
тело. Исто тако, некада нас занимају процеси који трају веома кратко, тако да тела у
току тих процеса прелазе занемарљиве путеве.
Ако су занемарљиве силе које делују на тело, или путеви које прелазе тела, рад
спољашњих сила над телом је занемарљив. Кажемо да је тело изоловано.
Изоловано тело је тело на које не делују силе,
или ако је рад тих сила занемарљив.
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Знамо да је рад спољашњих сила над телом једнак промени његове енергије
( Aspolj  E  E 2  E1 ) . Ако су енергије тела у произвољним положајима 1 и 2
механичке, можемо их написати као збир кинетичких ( Ek1 и Ek2 ) и потенцијалних
енергија ( Ep1 и E p2 ) у тим положајима, па је рад спољашњих сила:

У полазној тачки 1 је висина тела нула ( h1  0 ), па је и потенцијална енергија
тела нула ( E p1  0 ). Ако је маса тела m, у полазној тачки му је кинетичка енергија
једнака Ek1 

mv02
. Механичка енергија тела у полазној тачки (1) износи:
2

Aspolj  E  E2  E1  E k2  Ep 2  ( E k1  Ep1 ) .

E1  Ek1  Ep1 

Ако је тело изоловано, рад спољашњих сила над њим је занемарљив ( Aspolj  0 ),

У највишој тачки, на висини H , тело се

па је тада 0  E k2  E p 2  ( E k1  E p1 ) , односно:

зауставља ( v  0 ), па му је кинетичка енергија нула
( Ek2  0 ). У тој тачки је потенцијална енергија тела

E k1  E p1  E k2  E p 2 .

највећа због највеће висине и износи E p2  m g H , па

Примећујемо да је механичка енергија тела (збир кинетичке и потенцијалне
енергије) једнака у два произвољна положаја тела. То је садржај такозваног Закона
одржања механичке енергије, који гласи:

је укупна механичка енергија тела:
E 2  E k2  E p2  m g H .

Збир кинетичке и потенцијалне енергије тела (механичка енергија) остаје сталан
ако је тело изоловано
E  E k  Ep  const .

mv02
.
2

Сл. 5.16

Пошто је укупна механичка енергија
константна E1  E2 , потенцијална енергија у
највишој тачки једнака је кинетичкој енергији тела
у полазној тачки:

Другим речима, могуће су само промене потенцијалне у кинетичку енергију, и
обрнуто, али њихов збир мора остати непроменљив.

mg H 

mv02
.
2

Трење и отпор средине. Ако се не могу занемарити сила трења, или сила отпора
средине који делују на тело, оно није изоловано, па не важи Закон одржања механичке
енергије.

Између тла и највише тачке коју тело достиже кинетичка енергија прелази
у потенцијалну, али тако да њихов збир остаје једнак кинетичкој енергији у
полазној, и потенцијалној енергији у највишој тачки.

Сада вам је јасно зашто се силе трења и отпора средине називају
неконзервативним – оне не „чувају” (не конзервирају) механичку енергију.

Из последње једначине се лако добија веза између почетне брзине вертикалног

За разлику од њих, гравитационе, еластичне и електричне силе „чувају”
(конзервирају) механичку енергију – њихово деловање је не мења. Због тога се називају
конзервативним силама.
Вертикалан хитац и слободан пад
Закон одржања механичке енергије применићемо на кретање вертикалног хица
са занемарљивим отпором ваздуха и слободан пад. Посматрајмо вертикалан хитац
почетном брзином v0 са површине тла (сл. 5.16). За референтни ниво узмимо тло, па се
висина тела мери од његове површине.
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хица и висине коју тело достиже H 

v02
.
2g

Ова једначина вам је позната, срели сте је када сте учили вертикалан хитац
навише. Често постоји више начина решавања физичких проблема. Опредељиваћете се
за најлакши.
Слободан пад. После заустављања у највишој тачки тело почиње слободно да
пада (сл. 5.16). Смањивањем висине, смањује му се потенцијална енергија, а расте
кинетичка. Непосредно пре удара у тло, висина тела је нула, па и потенцијална енергија,
док је кинетичка енергија тела највећа. По Закону одржања енергије кинетичка енергија
пре удара у тло једнака је потенцијалној у највишој тачки, односно кинетичкој енергији
тела на почетку вертикалног хица.
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Важна напомена: Можете се запитати зашто важи Закон одржања механичке енергије
код вертикалног хица или слободног пада, када на тело делује Земља, силом теже. Као
што знамо, при томе она врши рад. Према томе, само тело није изоловано. Међутим,
Земља и тело на њеној површини, као целина, изоловани су.
Утицај Земље на кретање тела на њеној површини може бити посматран на два
начина: преко рада силе теже, или преко промене потенцијалне енергије. Ако се утицај
Земље посматра преко промене потенцијалне енергије тела, не посматра се рад силе
теже, и обрнуто, ако се посматра рад силе теже, не узима се у обзир промена
потенцијалне енергије тела.
Важење Закона одржања енергије може се демонстрирати
такозваним Максвеловим точком приказаним на слици 5.17. Састоји
се од масивног точка, или диска, причвршћеног на осовину. На оба
краја осовине причвршћени су јаки канапи. Точак се обрће тако да се
канапи једнако намотавају са обе стране осовине. То доводи до
подизања точка и пораста његове потенцијалне енергије.
Ако точак пустимо, канап се одмотава, а точак се спушта
ротирајући све брже. После одмотавања канапа точак наставља по
инерцији да ротира у истом смеру. При томе се канап намотава на
осовину, па се точак подиже.
Сл. 5.17

Кретање се понавља све док точак не изгуби механичку
енергију због деловања неконзервативних сила, највише трења и
отпора средине. При сваком спуштању точка смањује му се потенцијална, а расте
кинетичка енергија, док му при сваком подизању расте потенцијална енергија на рачун
кинетичке.
Подсетник: У предмету Природа и друштво учили сте о кретању клатна и опруге.
Начин њиховог кретања назива се осциловање. Осциловање је кретање које се стално
понавља – тело се креће час на једну, час на другу страну, око неког равнотежног
положаја. Највећа удаљеност тела од равнотежног положаја назива се амплитуда.
Математичко клатно чини куглица обешена на неистегљиву нит, ако јој је полупречник
много мањи од дужине нити.
Важење Закона о одржању енергије може се демонстрирати једноставним
експериментима, у недостатку Максвеловог точка. Пратићемо промену кинетичке и
потенцијалне енергије при котрљању куглице у удубљеној посуди и кретању куглице
математичког клатна (сл. 5.18). Обе куглице осцилују око стабилног равнотежног
положаја у најнижој тачки.

Сл. 5.18
У највишој тачки куглице имају максималну потенцијалну, а у најнижој
максималну кинетичку енергију. Куглице се крећу све док због деловања
неконзервативних сила не изгубе механичку енергију.

СНАГА
Исти рад може бити извршен за краће, или за дуже време. На пример, да би
подигао сто цигала на неку висину (повећао им потенцијалну енергију), снажнијем
човеку треба мање времена него детету, дизалици још мање. Такође, снажнији човек
може за краће време од мање снажног човека гурањем убрзати аутомобил до неке
брзине (повећати му кинетичку енергију). Другим речима, снажнији човек може за
краће време, тј. брже, да изврши неки рад. Да бисмо описали брзину вршења рада
уведена је физичка величина која се назива снага.
Снага (P) је мера брзине вршења рада. Бројно је једнака извршеном раду у
јединици времена:
A
P .
t
Каже се да онај ко врши рад развија снагу. Већа снага је развијена ако је исти рад
извршен за краће време, или ако је за исто време извршен већи рад.
Јединица за снагу у SI систему је ват (W). Названа је по енглеском физичару
Џемсу Вату. Из претходне формуле видимо да је ват једнак количнику јединица за рад
(Ј) и време (s):

P  A  J  W .
t  s
Ват се може изразити и преко основних јединица SI система:

kg m 2
Nm
J
1W  1  1
1 3 .
s
s
s

124

125

У табели 13 приказане су мање и веће јединице од вата које се најчешће користе.
Табела 13. Јединице за снагу и њихови односи
Јединица

Односи

микроват (  W )

1  W  0.000001 W

1 W  1000000  W

миливат ( mW )

1 mW  0.001 W

1 W  1000 mW

киловат ( kW )

1 kW  1000 W

1 W  0.001 kW

мегават ( MW )

1 MW  1000000 W

1 W  0.000001MW

Ако је позната снага и време за које се она развије, може се одредити извршени
рад по формули:
A  Pt .
Према томе, рад је једнак производу снаге и времена вршења рада.
За радознале: Приметимо да у истим временским интервалима не мора да се врши исти
рад, односно снага вршења рада не мора бити константна. У том случају по формули
P  A / t рачуна се средња снага развијена у посматраном временском интервалу.
Тренутна снага би била снага која се развија у веома малом временском интервалу.

Коефицијент корисног дејства
Када смо говорили о простим механизмима (машинама) нисмо узимали у обзир
силе трења и силе отпора средине. Поред тога, занемаривали смо тежину делова тих
механизама (полуге, кости и сл.).
Корисни рад је рад који треба извршити да бисмо обавили неки нама користан
процес. На пример, ако хоћемо да подигнемо тело масе m за неку висину h, користан
рад би био рад на савлађивању силе теже само тог тела. Као што знамо, он износи
m g h . Међутим, поред овог рада морамо вршити рад на савлађивању силе отпора
средине и тежине корпе у којој се терет налази.
Ако хоћемо да убрзамо тело гурањем константном силом, користан рад би био
рад на повећању кинетичке енергије тела. Међутим, поред овог рада потребно је
савладати и рад силе трења и силе отпора средине које делују на тело.
Према томе, увек морамо извршити рад већи од корисног. Да би се знало који
део укупно уложеног рада одлази на користан рад, дефинисана је физичка величина која
се назива коефицијент (степен) корисног дејства. Он је, по дефиницији, једнак
количнику корисног рада и укупног уложеног рада:



Коефицијент корисног дејства је бездимензионална величина, односно нема
јединице. Често се изражава у процентима:

% 

Посматрајмо рад константне силе F на путу s. Ради једноставности посматрајмо
равномерно кретање брзином v. За време t тело прелази пут s  v t . Снага вршења
посматраног рада износи:
P

A F s F vt


,
t
t
t
P  Fv.

Према томе, снага вршења рада над телом једнака је производу силе која делује на тело
и његове брзине.
Видимо да са истом снагом мотор већом силом вуче аутомобил када му је брзина
мања. Због тога возачи смањују брзину на узбрдици, где је потребна већа вучна сила.
Просечна снага срца човека који се одмара је око 2.2 W , али може да буде и
хиљаду пута већа када подиже велики терет. Снага телевизора је око 200 W ,

Ak
.
Au

Ak
100 % .
Au

Као што знамо, рад је једнак производу снаге и времена вршења рада, па се
користан и укупан уложени рад могу написати у облику Ak  Pk t , Au  Pu t . Ако ове
формуле уврстимо у формуле за коефицијент корисног дејства, после скраћивања
времена, може се добити:



Pk
,
Pu

% 

Pk
100 % .
Pu

Према томе, коефицијент корисног дејства је једнак и количнику корисне и
укупно уложене снаге.
Пошто је утрошени рад увек већи од корисног, коефицијент корисног дејства је
увек мањи од 1, односно од 100%. Коефицијент корисног дејства парне машине је око
5%, бензинског мотора око 30%, а електромотора преко 90%.

аутомобила „пунто” 44 kW , а ракета космичких бродова неколико милијарди вати.
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РЕЗИМЕ
ДОДАТНА НАСТАВА – Изоловани системи
Пошто сте научили шта је рад, можемо мало прецизније дефинисати изоловане
системе него што смо то урадили када смо говорили о Њутновим законима. Подсетимо
се, систем тела чине тела која посматрамо издвојено из околине. Код система тела се
разликују силе које делују између тела унутар система, које се називају унутрашње
силе, и силе између тела у систему и тела из околине, које се називају спољашње силе.



Механички рад (A) је, по дефиницији, једнак производу интензитета силе која
врши рад (F) и пута (s) на коме делује та сила:
AFs.



Јединица за рад у SI систему је џул (Ј):

Рекли смо да је систем тела изолован ако на тела у систему не делују спољашње
силе, или ако је резултанта спољашњих сила занемарљива. Ипак, и када спољашње силе
делују на тело, али је њихов рад занемарљив, систем се сматра изолованим.
Под изолованим системом се сматрају системи тела код којих је

1J  1 N m  1


рад спољашњих сила занемарљив.
Рад спољашњих сила је занемарљив ако су спољашње силе занемарљиве, или ако
делују веома кратко, тако да је пут на коме оне делују веома мали.






Џемс Прескот Џул (1818–1889)

kg m 2
kg m
m 1 2 .
2
s
s

Рад силе је позитиван ако је угао између вектора силе и правца и смера померања
тела мањи од 90°, односно A  0 , ако је 0    90 . Сила тада помаже померање
тела.
Рад силе је негативан ако је угао између вектора силе и правца и смера померања
тела већи од 90°, односно A  0 , ако је 90    180 . У овом случају се сила
супротставља померању тела.
Рад силе која делује нормално на правац померања тела једнак је нули, односно
A  0 , ако је   90 . Сила у овом случају не утиче на померање тела.
Силе чији рад не зависи од облика пута, него само од крајњег и почетног положаја
тела на које делују, називају се конзервативне силе. Поред силе теже,
конзервативне су и остале гравитационе силе, еластичне и електричне силе.



Силе чији рад зависи од облика путање тела називају се неконзервативне. Силе
трења и силе отпора средине су неконзервативне.




Енергија је мера способности тела да врши рад.
Да би тело добило енергију, над њим мора да врши рад друго тело (спољашња
сила). Рад спољашње силе над телом једнак је промени енергије тела E , тј.
разлици енергије тела у крајњем ( E2 ) и почетном ( E1 ) положају:

Aspolj  E  E2  E1 .


После сваког рада који изврши посматрано тело померајући неко друго тело,
смањује му се енергија. Рад посматраног тела над другим телима смањује му
енергију за износ извршеног рада. Рад посматраног тела је једнак разлици
енергије тела у почетном ( E1 ) и крајњем положају ( E2 ), тј. смањењу његове
енергије  E :
Atela  E1  E2  E .

128

129



Јединице за енергију исте су као за рад, тј. A  E .



Кинетичка енергија је енергија кретања тела.

mv 2
.
2
Потенцијална енергија је енергија међусобног деловања тела. Гравитациона
потенцијална енергија тела на површини или у близини Земље износи:
Ek 



Ep  m g h .



Механичка енергија тела E је збир његове кинетичке ( Ek ) и потенцијалне ( Ep ),
енергије:
E  Ek  E p .



Закон одржања механичке енергије гласи:
Збир кинетичке и потенцијалне енергије тела (механичка енергија) остаје
сталан ако је тело изоловано:

E  Ek  Ep  const .


У свакодневном животу се често срећете са различитим топлотним појавама у
којима тела размењују енергију. Део физике који проучава топлотне појаве и њихов
однос према осталим облицима енергије назива се термодинамика. Она проучава
појаве везане за загревање и хлађење тела, промену температуре, промену агрегатних
стања, сагоревање тела, провођење топлоте, топлотне машине и остале топлотне појаве.
ПАЖЊА: У наредном излагању биће описано неколико једноставних експеримената
које можете лако извести. Неки од њих захтевају високе температуре, некада и са
појавом пламена. Због тога се морају изводити искључиво у строго контролисаним
условима, у присуству старије особе, најбоље наставника. Сами их не смете изводити,
без обзира на то како вам изгледали једноставни, и без обзира колико били пажљиви.

Снага (P) је мера брзине вршења рада. Бројно је једнака извршеном раду у
јединици времена:

A
P .
t


ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

Јединица за снагу у SI систему је ват (W):

ТОПЛОТНО ШИРЕЊЕ ТЕЛА
Када се загревају или хладе сва тела мењају запремину. Скоро свим телима
запремина расте са загревањем. Ретка су тела која се понашају супротно под одређеним
условима. Таква је вода, чију сте аномалију упознали.
Повећавање запремине тела загревањем може се најлакше
приметити код гасова. Ако затворен балон принесете грејалици он
се приметно шири.

kg m 2
Nm
J
1W  1  1
1 3 .
s
s
s


Да би се знало који део укупно уложеног рада одлази на користан рад, дефинисана
је физичка величина која се назива коефицијент (степен) корисног дејства:




Ak
.
Au

Коефицијент корисног дејства је бездимензионална величина, односно нема
јединице.
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Сл. 6.1

Ширење течности загревањем такође се може лако
показати. Напуните стаклену боцу водом и зачепите је тако што
ћете кроз чеп провући сламчицу за сок, као на слици 6.1. После
загревања од неколико степени, приметићете подизање воде у
цевчици, тј. ширење воде. То значи да се она проширила више од
стаклене боце, која се такође шири.

После тога у две једнаке боце наспите различите течности до истог нивоа. Када
једнако загрејете обе боце, подизање нивоа течности неће бити једнако. Ако су у боцама
вода и алкохол, ниво алкохола ће бити виши. То значи да се различите течности
различито шире.
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Сл. 6.2

Сл. 6.3

Ширење чврстих тела загревањем може се
демонстрирати огледом приказаним на слици 6.2.
Пречник металне кугле је на собној температури мало
мaњи од унутрашњег пречника прстена од истог
метала, тако да лако кроз њега пролази. Загревањем
(само) кугле расте њена запремина (пречник). Када се
кугла довољно загреје, више неће моћи пролазити
кроз прстен. Ако задржимо куглу да се охлади на
прстену, или ако довољно загрејемо прстен, кугла
поново може пролазити кроз њега.
За демонстрацију ширења жице користи се
уређај приказан на слици 6.3. Жица се загревањем
шири, потискује један крај казаљке, док се други
помера по скали. Ширење жица можете приметити на
далеководима, који се лети спуштају ка тлу.

Ширење тела загревањем је искоришћено код
једноставног механизма за прекидање струјних кола
који се назива биметал. То су две металне траке од
различитих метала које су међусобно спојене (сл. 6.4).
Загревањем, или хлађењем, различити метали
Сл. 6.4
различито се шире, или скупљају. Биметална трака се
извија ка металу који се мање шири при загревању и прекида ток струје у колу. При
хлађењу се дешава обрнуто. Савијањем биметалне траке аутоматски се прекида струјно
коло када се постигне одређена загрејаност или охлађеност простора. На том принципу
раде, на пример, термостати на грејалицама, у фрижидерима, у моторима и слично.

На пример, метал или бетон ће нам изгледати много хладније у хладној просторији од
дрвета, али и дрво од вуне. Због тога се подови прекривају вуненим теписима.
Да би се објективно оценио степен загрејаности уведена је физичка величина
температура (Т).
Температура је мера степена загрејаности тела.
Температура се у већем делу света мери у степенима Целзијуса ( C ). У неким
деловима света, као у Америци, она се мери у степенима Фаренхајта ( F ).
У науци се, поред температуре изражене у степенима, много више користи
такозвана апсолутна (термодинамичка) температура. Апсолутна температура (Т) је
основна физичка величина у SI систему. Основна јединица за апсолутну температуру је
келвин (K). Названа је према енглеском физичару лорду Вилијаму Томсону Келвину.
Температура изражена у степенима Целзијуса (t) и апсолутна температура су
повезане формулама:
 t

T 
 273  K ,
 C


T

t    273  C .

K

Лако можете проверити да је интервал температура, тј. разлика температура,
једнака у степенима Целзијуса и у келвинима.
Уобичајено је да се пише само T  t , где се подразумева бројна једнакост
промена температура, и да је свака изражена у одговарајућим јединицама.
Најнижа могућа температура је 0 K , односно  273 . 16 C . Ова температура се
назива апсолутна нула. Неке карактеристичне температуре су приказане у табели 14.
Табела 14. Преглед карактеристичних температура

ТЕМПЕРАТУРА
У свакодневном животу се срећете са појмом температуре као веома важне
особине тела и околине. Знамо да загревањем тело постаје топлије, а хлађењем
хладније. За више загрејано тело кажемо да има вишу температуру. Познато вам је да
загревањем расте температура, а хлађењем се снижава. Загревамо се на сунцу, загревамо
храну на шпорету. Хладимо се у хладовини, а сокове хладимо у фрижидеру.
Температура тела је важан показатељ здравља човека. Температура ваздуха одређује
многе наше активности.
О томе да ли је тело топло, вруће, врело, или хладно, судимо субјективно. У
истој просторији два човека могу имати осећај различите загрејаности. Када додирнемо
два тела која су једнако загрејана можемо такође имати различите осећаје загрејаности.
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Критична температура за човеков организам

42C

Највиша температура на Земљи (Северна Африка)

58C

Најнижа температура на Земљи (Антарктик)

88C

Температура на површини Сунца

5800C

Приближна температура преласка азота у течно стање

200C

Термометри
Термометри су инструменти за мерење температуре. Температура се мери тако
што се мери нека друга физичка величина која од ње зависи. Доскора су највише
коришћени термометри који мере температуру тако што мере промену запремине
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течности, најчешће живе. Најлакше је пратити промену запремине
течности у уским цевчицама, такозваним капиларама (сл. 6.5). Због тога
ови термометри имају резервоар течности који се наставља капиларом.
Порастом температуре ниво течности у капилари се подиже, а смањењем
спушта.
Да бисмо дефинисали температуру у неком интервалу температура
морају се изабрати такозване референтне температуре које се могу
остварити било када и било где. Такве су температура леда у води и
температура кључања воде под нормалним условима.
Шведски научник Целзијус првој је придружио вредност
температуре 0 а другој 100. По њему је јединица за одговарајуће
температуре названа степен Целзијуса ( C ). Према томе, смеша воде и
леда под нормалним условима има температуру 0 C , док вода кључа под
Сл. 6.5

нормалним условима на 100 C . Ова дефиниција 0 C и 100 C је
приближна. Тачна је много компликованија, па је нећемо износити.

Скала термометра у овом интервалу температура добија се на следећи начин.
Означе се положаји течности у капилари који одговарају температурама 0 C и 100 C , а
остале температуре се добијају равномерном поделом скале између ових ознака.
Живине паре су штетне по здравље. Неконтролисано бацање сломљених
термометара са живом загађује животну средину. Због тога је однедавно забрањена
производња живиних термометара за широку употребу. Уместо живе за термометре се
користе и друге течности. Сви они могу да мере температуре у интервалу између
температура мржњења и кључања коришћене течности. На пример, термометри са
етил–алкохолом могу да мере температуре између  70 и 78 C .
За мерење веома ниских и веома високих температура
користе се термометри који температуру мере тако што се
мери зависност неке електричне особине од температуре код
посебних материјала (сл. 6.6). Да би се дефинисале те
температуре користе се референтне температуре као што су
температуре преласка у чврсто стање, под одређеним
условима, неких супстанција. На пример, ова температура за
водоник износи  259 C , а за алуминијум 660 C .
Треба нагласити да термометри показују своју
сопствену температуру, односно температуру сензора. Сензор
је део термометра где се налази супстанција чије особине зависе од температуре. Да би
показивали температуру средине у којој се налазе, термометре треба држати у тој
средини све док не престане да се мења њихово показивање.
Сл. 6.6
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КОЛИЧИНА ТОПЛОТЕ
Као што смо рекли, већина тела се шири при загревању. При томе могу да
потискују тела или ваздух око себе. На пример, загревањем се балон шири и врши рад
потискујући ваздух око себе, док жица при загревању (сл. 6.3) врши рад на потискивању
казаљке. Као што знамо, енергија је способност тела да врши рад. Према томе,
загревањем се повећава енергија тела. Више загрејана тела имају већу енергију.
Обрнут процес дешава се приликом снижавања температуре тела. Хлађењем тела
расте температура околине, или тела у његовој близини, па њихова енергија расте. То
значи да на њих прелази енергија са тела које се хлади.
Температура тела може да се мења и вршењем рада. Рад силе трења повећава
температуру тела између којих ова сила делује. Прачовек је трењем дрвета о дрво палио
ватру. На сличном принципу ради и шибица за паљење ватре. Трењем између дрвцета и
храпаве површине од одговарајућег материјала, дрвце се загрева и пали материјал на
свом врху.
Да би се окарактерисала енергија коју тело размени са околином приликом
промене температуре, уведена је физичка величина која се назива количина топлоте.
Количина топлоте (Q) је енергија коју тело прими, или отпусти, у топлотним
процесима.
Видимо да је количина топлоте енергија, па има јединицу џул (Ј) у SI систему,
исто као и све друге енергије и рад.
Често се у говору погрешно поистовећују температура и топлота. Томе посебно
доприноси уобичајен назив за термометре за мерење телесне температуре – топломери.
Топломери не мере количину топлоте, него температуру. Температура и количина
топлоте су две различите физичке величине. Температура је особина стања супстанције,
а количина топлоте описује процес промене стања (температуре) тела.
Познато вам је да је већа количина топлоте потребна за загревање веће количине
воде. Исто тако, већа количина топлоте је потребна да би се вода више загрејала. Према
томе, ако су два тела саграђена од исте супстанције, већа количина топлоте је потребна
за загревање тела веће масе. Исто тако, већа количина топлоте је потребна и за већу
промену температуре једног тела при загревању. Наравно, загревање тела зависи и од
супстанције од које је саграђено.
Може се показати да је количина топлоте коју тело размени са околином
пропорционална маси тела m и промени његове температуре ( t  T ), тј. да је:
Q  m c T

или

Q  m c t .
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Коефицијент пропорционалности c у овој једначини назива се специфични
топлотни капацитет, или кратко, специфична топлота. Специфична топлота зависи
од особина супстанције од које је тело саграђено.
Количина топлоте коју тело размени са околином (Q) једнака je производу масе m,
специфичне топлоте c и промене температуре тела ( t  T ).
Специфична топлота је бројно једнака количини топлоте која телу масе 1kg
повиси температуру за 1K ( 1C ). Наиме, видимо да је
Q
c
.
m T

Из ове једначине видимо да је јединица за специфичну топлоту

c  Q  J ,
mT  kg K
што се чита џул по килограм келвину.
Пошто је разлика температура у келвинима и степенима Целзијуса бројно
једнака, често се специфична топлота изражава и у

c  Q   J ,
mt  kg C
што се чита џул по килограм степену Целзијуса.
Рекли смо да специфична топлота тела зависи од врсте супстанције од које је
тело саграђено. У старијим разредима ћете учити да она зависи и од услова под којима
се размењује топлота. Различита је за гасовито, течно и чврсто стање исте супстанције.
Код гасова специфична топлота зависи од притиска на коме се размењује топлота, док
се код течности и гасова ова зависност може занемарити.

ТОПЛОТНА РАВНОТЕЖА
Ако делови тела имају различите температуре, топлота прелази са топлијег на
хладнији део тела. Када температуре тела и околине нису једнаке, тело као целина
размењује топлоту са околином. Ако је тело хладније од околине, примаће од ње
топлоту, а ако је тело топлије од околине, отпуштаће топлоту у околину.
Тело се налази у топлотној равнотежи ако сви делови тела имају једнаку
температуру која се не мења са временом.
Размотрићемо услове за топлотну равнотежу тела. Поред тога што сви делови
тела морају имати једнаку температуру, тело не смеју загревати, или хладити, тела из
околине. То значи да тело и околина морају бити на истој температури.
Тело се налази у топлотној равнотежи ако сви делови тела имају једнаку
температуру и ако не размењују топлоту са околином.
Тела која не размењују топлоту са околином називају се топлотно изолована тела.
Некада само одређени број тела међусобно размењује топлоту. Таква тела је
згодно посматрати одвојено од осталих. Због тога се уводи појам система тела.
Систем тела чине тела која посматрамо издвојено из околине. Код система тела
се разликују деловања између тела у систему од деловања тела из система са околином.
Деловање међу телима се одвија преко сила и преко размене топлоте. Тако се разликује
размена топлоте између тела у систему и размена топлоте између тела из система са
телима из околине.
Силе које делују између тела унутар система називају се унутрашње силе, а силе
које делују између тела у систему и тела из околине, називају се спољашње силе.
На слици 6.7 приказан је пример система два
тела (1 и 2) који је одвојен испрекиданом линијом од
околине у којој се налази треће тело (3). Нека је
температура тела 1 већа од температуре тела 2 у
систему ( T1  T2 ), а температура тела у околини нека је

Из формуле Q  m c t видимо да je за једнако загревање два тела једнаких маса
већа количина топлоте потребна за тело веће специфичне топлоте. Исто тако, при
једнаком хлађењу тела веће специфичне топлоте ослобађају већу количину топлоте.
J
Специфична топлота воде је релативно велика ( 4200
), па се вода користи за
kg K
расхладне и грејне системе (хладњаци аутомобила, радијатори и сл.). Специфична
J
топлота метала је много мања, на пример код бакра она износи 400
. Због тога се
kg K
матали лако загревају, али и лако хладе.
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између ових температура ( T1  T3  T2 ). Уобичајени
начин означавања смера размене топлоте између тела је
означен на слици.
Примећујемо да се тело 1 хлади, јер предаје
количину топлоте телима 2 и 3. Тело 2 се загрева јер
прима топлоту од тела 1 и 3. Да ли се тело 3 загрева или хлади, зависи од тога да ли је
већа количина топлоте коју прима, или коју отпушта.
Сл. 6.7

Топлотно изолован систем је систем тела који не размењује топлоту са околином.
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Топлоту са околином не размењују тела, или системи тела, ако су веома удаљени
од околине, или ако су од ње одвојени материјалима кроз које топлота тешко пролази.
Кажемо да такви материјали лоше проводе топлоту. Називају се топлотни изолатори.
Цигла и стакло су добри топлотни изолатори, па се масовно користе у
грађевинарству. У новије време се користе и други, бољи топлотни изолатори. Добар
топлотни изолатор је ваздух, а вакуум је још бољи. За повећање топлотне изолације
користе се шупље цигле и стаклене површине одвојене ваздушним слојем, или још боље
вакуумом (вакуум стакла).
Због растуће потребе за енергијом и ограничених фосилних извора енергије
(нафта, гас, угаљ, шкриљци и др.), расте значај штедње свих видова енергије. Због тога
се велика средства улажу у развој нових материјала за изолацију грађевинских објеката.
Државе и међународне организације материјално помажу коришћење савремених
изолационих материјала.
Топлотна равнотежа система тела
Рекли смо да топлота прелази са тела више на тело ниже температуре. Другим
речима, ако су температуре тела једнаке, она не размењују топлоту. Посматраћемо
топлотно изолован систем тела.
До успостављања топлотне равнотеже система, тј. изједначавања температуре
свих тела система, топлота прелази са топлијих на хладнија тела. Пошто нема размене
топлоте са околином, количину топлоте коју предају тела која се хладе примају тела
која се загревају. Ако је збир количина топлоте коју приме тела која се загревају
Qprimljeno , а збир количина топлоте коју отпусте тела која се хладе Qotpušteno , мора бити:

Начин мерења специфичне топлоте калориметром описан је у Практикуму уз
овај уџбеник у делу предвиђеном за додатну наставу. Лако га могу разумети, и
извршити одговарајућа мерења, и они који не похађају додатну наставу.

ЧЕСТИЧНИ САСТАВ СУПСТАНЦИЈЕ. МОЛЕКУЛИ И ЊИХОВО КРЕТАЊЕ
Физика не проучава само понашање тела као целине. Да бисмо знали зашто се
тела понашају на одређени начин, морамо познавати њихову грађу. Зашто течност и гас
испуњавају суд у коме се налазе, а чврсто тело задржава облик? Зашто је лакше савити
загрејану челичну жицу него хладну? Зашто жилет од челика плива по води, а чекић од
челика тоне? Одговоре на ова, и многа друга питања, можемо сазнати само ако
познајемо грађу тела. Кажемо да особине тела зависе од њихове грађе (састава) и услова
под којима се налазе.
Претпоставка о томе да се тела састоје од веома малих честица потиче из Старе
Грчке. Међутим, тек пре око стотину година је утврђено које особине имају те честице.
Детаљније ћете о саставу тела учити у старијим разредима. Сада ћемо само навести
најважније особине честица од којих су састављена тела и како се те особине
одражавају на топлотне особине тела.
Тела око нас су углавном састављена од веома малих честица, које се називају
атомима (водоник, кисеоник, хелијум, азот, алуминијум, гвожђе итд).

Qprimljeno  Qotpušteno .

Ова једначина се назива једначина топлотног баланса.
Калориметар. Калориметар је уређај који служи за
топлотну изолацију система тела (сл. 6.8). Зидови
калориметра су направљени од топлотних изолатора. Када
је поклопац калориметра затворен, може се сматрати да
тела у њему чине изолован систем.

Сл. 6.8
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Калориметар се може користити за мерење
специфичне топлоте тела, ако је позната специфична
топлота другог тела са којим испитивано тело ступа у
топлотну равнотежу. Најчешће се као тело познате
специфичне топлоте користи вода, у коју се убацује
загрејано тело непознате специфичне топлоте. Мерењем
маса и промене температура воде и тела убаченог у воду,
може се измерити специфична топлота тог тела.

Сл. 6.9

Атоми су састављени од много мањих честица:
протона, неутрона и електрона. Протони и неутрони се
налазе у језгру атома, а електрони круже око језгра.
Протони, неутрони и електрони су такозване
елементарне (основне) честице. Протони су позитивно,
а електрони негативно наелектрисани, док су неутрони
неутрални (ненаелектрисани). Поред њих, има још
много елементарних честица, али само ове три граде
атоме.

Из хемије вам је познато да су хемијски елементи одређени бројем протона.
Атом хелијума је саграђен од по два протона, неутрона и електрона, као што је то
шематски приказано на слици 6.9.
Тела могу бити састављена од атома, или од молекула. Молекули су саграђени од
неколико истих или различитих атома. На пример, кисеоник се у гасовитом стању у
природи не налази у виду појединачних атомa, него су они груписани по два у
молекуле. Молекули воде се састоје од два атома водоника и једног атома кисеоника. Са
друге стране, графит се састоји само од атома угљеника, који не чине молекуле. На
слици 6.10 шематски су приказани молекул кисеоника (а), молекул воде (б) и атоми
угљеника у графиту (в).
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Постоји веома велики број молекула који
настају груписањем различитих атома, па постоји и
веома велики број различитих супстанција. Молекули
могу бити састављени од веома великог броја
различитих атома. Жива бића граде молекули
(органски), који могу да садрже и хиљаде атома.
Често се каже да су молекули најмање честице
које имају особине супстанције која је од њих
саграђена. То треба узети са резервом, јер особине
супстанције зависе од услова под којима се налази. На пример, знатно се разликују
особине супстанције у различитим агрегатним стањима.
Сл. 6.10

Димензије тела и честица које их граде крећу се од изузетно малих, до изузетно
великих. Да би се веома мале, или веома велике бројне вредности физичких величина
записале краће, користи се начин записа приказан у табели 15. Овај начин записивања
бројева назива се експоненцијални запис. У табели су приказани експоненцијални
записи неких бројева који ће бити спомињани у наредном тексту.
Табела 15. Експоненцијални запис бројева
1000  103

0.00001  105

0.0000000000000000000000001  10 25

10000000000  1010

0.000000000000001  1015

100000000000000000000000  10 23

Да би вам биле јасније особине атома и молекула, њихова величина и број,
навешћемо неколико занимљивих примера, које не морате памтити. Верујем да ће многе
од вас заинтригирати изузетно мали и изузетно велики бројеви које ћете срести, и да
ћете пожелети да сазнате више о најситнијим честицама материје кроз будуће
образовање.
Колико су молекули мали можете видети из следећег примера. Ако бисте успели
на балону средње величине да избушите тако малу рупицу да кроз њу у једној секунди
истиснете милион молекула ваздуха, шта мислите колико би вам требало времена да
истиснете сав ваздух из балона? Прво ћете се можда запитати како може бити мала
рупица ако кроз њу треба за само један секунд да излети милион молекула. Да, мора
бити веома мала. Иако за секунд изађе милион молекула, да би изашли сви молекули
требало би неколико милијарди година. Шта закључујемо? У балону је огроман број
молекула (око 1022 ). Када их има толико много, а ваздух је ипак веома редак, значи да
су веома мали. Пошто је у просечном балону око 2 g ваздуха, када се та маса подели са
огромним бројем молекула, добије се веома мала маса молекула. Маса молекула средње
величине је тако мала да би требало написати број са око 25 децимала (око 10 25 kg ).
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Величина просечних молекула, као што је молекул воде, износи око 1010 m . У
просечном балону се налази око 1022 молекула. Када бисте капнули кап мастила у
Јадранско море и када бисте га могли добро измешати, у свакој кофи морске воде било
би десетак молекула мастила.
Као што смо рекли, молекули се састоје од атома. Атоми се састоје од веома
малог језгра, у коме се налазе протони и неутрони, и електрона који око њега круже.
Маса електрона је око 2.000 пута мања од масе протона, или неутрона, па је највећи део
масе атома у његовом језгру. Иако је скоро сва маса атома у језгру, оно је изузетно
мало, чак око милион пута мање од величине атома, која је одређена путањама
електрона који око њега круже. Кад бисте атом увећали да буде величине фудбалског
игралишта, језгро би било величине око 1 mm на центру.
За радознале. Колико су атоми и његови саставни делови мали, толико су космичке
димензије јако велике. На пример, полупречник Земље је око 6.000 km, полупречник
Земљине путање око Сунца је око 150 милиона километара.
У шестом разреду сте учили о наелектрисаним телима и силама које делују
између њих. Електрони су негативно, а протони позитивно наелектрисани. Њихово
наелектрисање је једнако, само супротног знака. У нормалном стању сваки атом, па и
молекул, садржи једнак број протона и електрона, па је ненаелектрисан (неутралан).
Тело се наелектрисава тако што електрони прелазе са једног на друго тело. Тело на које
пређу електрони постаје негативно, јер садржи више електрона него протона, а тело са
којег електрони пређу постаје позитивно јер садржи више протона него електрона.

УНУТРАШЊА ЕНЕРГИЈА
Атоми и молекули се непрестано крећу.
У гасовитом стању је кретање атома и молекула потпуно хаотично. Стално се
сударају међусобно и са зидовима суда, мењајући брзину и по интензитету и по правцу
и по смеру (сл. 6.11а). Ово кретање се назива хаотично топлотно кретање.
У течном стању атоми и
молекули се крећу такође хаотично, али
у групама, слично како би се мешали
гроздови (сл. 6.11б).
У чврстом стању (кристалном)
атоми и молекули осцилују око неких
положаја, од којих се не удаљавају
Сл. 6.11
много (сл. 6.11в). Ти положаји су
правилно распоређени. Атоми и молекули у чврстом стању осцилују слично као да су
опругама везани за суседне атоме и молекуле.
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Као што смо рекли, атоме и молекуле граде наелектрисане честице протони и
електрони. Због тога између атома и молекула делују електричне силе, па имају и
електричну потенцијалну енергију, коју смо већ спомињали. Електричне силе су
најодговорније за грађу молекула.
Пошто атоми и молекули имају масу, између њих делују и гравитационе силе, па
имају и гравитационе потенцијалне енергије. Ипак, гравитационе силе су значајне само
за тела великих маса, као што су космичка. Због малих маса, занемарљиве су између
атома и молекула. Гравитационе силе су најодговорније за изглед васионе.
Из свега претходно реченог закључујемо да атоми и молекули тела, због кретања,
имају кинетичку енергију, а због међусобног деловања потенцијалну енергију.
Унутрашња енергија тела једнака је збиру кинетичких и потенцијалних енергија
свих честица од којих се тело састоји.
Да не би било забуне које енергије улазе у унутрашњу енергију тела, навешћемо
примере неких енергија које у њу не улазе.
У унутрашњу енергију Земље не улази кинетичка енергија њеног кретања око
Сунца, нити гравитациона потенцијална енергија између Земље и Сунца. Ако балон
подигнемо, расте потенцијална енергија у односу на Земљу система који чине балон и
гас у њему, али не расте унутрашња енергија система. Ако балон шутнемо, расте
кинетичка енергија тог система у односу на тло, али му не расте унутрашња енергија.
Другим речима, у унутрашњу енергију система не улазе кинетичка и потенцијална
енергија тела из система у односу на тела која су изван њега.
Унутрашњу енергију тела могуће је израчунати по некој формули само у случају
веома разређеног гаса, такозваног идеалног гаса. У свим осталим случајевима није је
могуће тачно израчунати, али се може измерити. За топлотне појаве није важна сама
унутрашња енергија, него је важна њена промена, односно разлика крајње и почетне
унутрашње енергије тела. Као што смо видели, унутрашња енергија тела се мења
загревањем, хлађењем и радом (трењем).
Када смо говорили о топлотном ширењу тела, говорили смо о понашању тела као
целине. Понашање тела као целине је условљено понашањем његових саставних делова.
Сада знате како се понашају саставни делови тела, атоми и молекули у различитим
агрегатним стањима, па можете закључити који су разлози топлотног ширења тела.

Када се повећава температура гаса или
течности, расте и брзина хаотичног кретања атома и
молекула. Ударајући већом брзином у молекуле
околине, померају их што представља ширење тела.
Молекули гаса у балону померају зидове балона (сл.
6.12), а молекули течности у огледу са слике 6.1
Сл. 6.12
померају ваздух изнад њих.
Загревањем чврстих тела расте енергија осциловања атома и молекула тела, тј.
амплитуда осциловања. За осциловање им је потребан већи простор, па једни друге
одгурују. То доводи до повећавања међупростора између њих, због чега расте
запремина тела. Због тога се повећава дужина жице у експерименту са слике 6.3.

Веза између температуре и унутрашње енергије тела
Познато вам је да загрејано тело може да врши рад. Врућа рингла може да врши
већи рад ако је више загрејана. Ако проспете капи воде по хладној рингли, неће се
ништа десити, али ако их поспете по врелој рингли, почеће да поскакују. Уље на врелој
рингли праска. Ако балон падне на загрејану ринглу, пући ће, а комади ће се разлетети.
Видимо да више загрејана тела, тј. тела више температуре, имају већу способност
да врше рад, другим речима имају већу енергију. То је управо унутрашња енергија. Из
изложеног видимо да је температура у тесној вези са унутрашњом енергијом тела.
Тела више температуре имају већу унутрашњу енергију. Рекли смо да
унутрашњу енергију чини и кинетичка енергија хаотичног топлотног кретања атома и
молекула у гасовима и течностима, као и кинетичка енергија осциловања атома и
молекула у чврстим телима. Та кретања називамо топлотним кретањима.
Температура је мера топлотног кретања атома и молекула тела.

ДИФУЗИЈА
Као што смо рекли, атоми и молекули су у сталном кретању у свим агрегатним
стањима. Када се доведу у контакт различите супстанције, на граничној површини
долази до замене места атома и молекула различитих супстанција, односно до њиховог
мешања.
Дифузија је спонтано мешање различитих супстанција.
Дифузија се одвија у свим агрегатним стањима. Најбржа је код гасова, а
најспорија код чврстих тела.
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Дифузију је најлакше приметити код гасова. Мирисе осећамо захваљујући
дифузији молекула мирисних супстанција кроз ваздух. Мирис парфема се осећа у
околини намирисане особе. Молекули парфема спонтано се мешају са молекулима
ваздуха и помешани са њима стижу до особа у околини.
Дифузију течности често срећете у животу. Кап
мастила се спонтано измеша са водом у коју је капнута.
Дифузија течности се може јасно пратити код течности код
којих је дифузија спорија. У стаклену посуду сипајте раствор
бакар–сулфата (плавог камена), а затим преко њега полако
сипајте воду. Ако пажљивим сипањем воде избегнете
мешање, видећете јасну границу две течности (сл. 6.13а).
Наиме, раствор бакар–сулфата остаје на дну посуде јер има
Сл. 6.13
већу густину од воде. После неколико дана граница неће
бити јасна (сл. 6.13б). Приближно након две недеље граница нестаје, јер су течности
захваљујући дифузији потпуно измешане (сл. 6.13в).
Дифузија постоји и код чврстих тела, али је веома спора, па је није лако пратити.
Ако се олово и злато ставе једно преко другог и притисну, после пет година ће атоми
сваког од њих продрети у другу супстанцију до дубине око 1mm.
Као што знате, порастом температуре расте брзина атома и молекула, па се брже
размењују на граници две супстанције. Због тога пораст температуре убрзава
дифузију.
Дифузија има велики значај за живи свет. На пример, захваљујући дифузији
кисеоник прелази из плућа у крв, и из крви у ткива.
За тела која су састављена од различитих, неизмешаних супстанција кажемо да
су нехомогена јер немају свуда исте особине. Такво је тело састављено од неизмешаних
бакар–сулфата и воде. (сл. 6.13а). Као што смо видели, на границама различитих
супстанција долази до дифузије, тј. мешања супстанција. Дифузија траје све док тело не
постане хомогено, тј. све док не буде имало свуда исте особине (сл. 6.13в).

ОПШТИ ЗАКОН ОДРЖАЊА ЕНЕРГИЈЕ
Смањивање кинетичке енергије без одговарајућег повећавања потенцијалне
енергије среће се у многим ситуацијама. Тело гурнуто по хоризонталној подлози не
мења потенцијалну енергију, али му се смањују брзина и кинетичка енергија до
заустављања.
Слично се дешава ако испустите пластелин. На почетку пластелин има само
потенцијалну енергију, а непосредно пре удара у тло има само кинетичку енергију.
Пластелин остаје залепљен за тло, тј. зауставља се, при чему губи кинетичку енергију, а
не повећава му се потенцијална енергија. Другим речима, приликом удара у тло
пластелин губи сву механичку енергију.
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Формални разлог заустављања тела у првом примеру је рад силе трења, који је
негативан, па доводи до смањивања механичке енергије. Формални разлог губитка
механичке енергије у другом примеру је трајна деформација пластелина (пластична).
Енергија се губи на његову деформацију.
Када покушавамо доћи до суштинских разлога за неке физичке појаве говоримо
о физичком смислу те појаве. Покушаћемо да видимо који је физички смисао губитака
механичке енергије.
Када говоримо о механичком кретању тела и његовој механичкој енергији,
говоримо о релативно великим телима. Не улазимо у структуру тих тела која су
састављена од огромног броја микрочестица.
Знамо да тела имају унутрашњу енергију, као збир кинетичких и потенцијалних
енергија свих честица од којих је тело састављено. Трењем се не губи енергија, само
механичка енергија тела прелази у унутрашњу енергију тела која клизе једно преко
другог, при чему им расте температура. Када бисмо прецизним термометром мерили
температуру пластелина и подлоге у коју је ударио, приметили бисмо да им расте
температура након судара.
Већ смо спомињали и друге облике енергије, поред механичке и унутрашње,
Такве су, на пример, атомска, нуклеарна, електромагнетна и друге енергије. Општи
Закон одржања енергије гласи
Енергија се не може ни из чега створити, нити се може уништити,
само може прелазити из једног облика у други.

ДОДАТНА НАСТАВА – Механизми преношења топлоте
Унутрашња енергија тела може да се
мења вршењем рада или разменом топлоте са
околином (сл. 6.14). Да се унутрашња
енергија може мењати вршењем рада, видели
смо на примеру рада силе трења. Њеним
деловањем загревају се тела која се додирују.
У наредном тексту ћемо говорити детаљније
о размени топлоте са околином, тј.
преношењу топлоте са тела на околину или
Сл. 6.14
са околине на тело. Топлота се преноси и
између делова истог тела, ако су им температуре различите. Преношење топлоте може
да се врши на три начина: провођењем, струјањем и зрачењем.
Када доведемо у контакт два тела различитих температура, топлота прелази са
топлијег на хладније тело. Радијатор, или грејалица, загревају ваздух у једном делу
собе. Ипак, загрева се цела соба, што значи да се топлота преноси и кроз ваздух. Ако
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хладну воду изложимо снопу сунчевих зрака, расте јој температура. То значи да до воде
стиже топлота од сунца. Начини преношења топлоте у ова три случаја се разликују.
Преношење топлоте провођењем (кондукција)
Ако ставимо џезву са металном дршком на врелу ринглу, прво ће се загрејати
дно џезве, затим цела џезва, и на крају дршка. Приметимо да се топлота у овом случају
преноси са једног на друго чврсто тело, или са топлијег на хладнији крај истог чврстог
тела. Преношење топлоте је довело до пораста температуре хладнијег тела, или
хладнијег дела истог тела. Пошто је температура мера топлотног кретања молекула
тела, то значи да загревањем топлотно кретање постаје интензивније.
Знамо да топлотно кретање у чврстом телу представљају осцилације атома и
молекула. На делу тела где је температура виша молекули осцилују са већим
амплитудама. Ови молекули гурају суседне молекуле на хладнијем делу тела и преносе
на њих унутрашњу енергију. То доводи до пораста температуре хладнијег краја тела,
што представља преношење топлоте са топлијег на хладнији део тела.
У старијим разредима ћете учити да најважнију улогу у провођењу топлоте кроз
метале имају електрони.
Провођење топлоте је преношење топлоте кроз чврста тела, преношењем
осцилација атома и молекула и кретањем електрона.
За радознале. Као што знате, електрони су саставни делови атома. Они круже око језгра
атома. Многи електрони у металу су ослобођени од језгра и не круже око њега, него се
хаотично крећу по целом металу, па се називају слободни електрони. Они се крећу
великим брзинама, већим на топлијем крају метала. Мешањем бржих и споријих
електрона преноси се топлота са топлијег на хладнији крај метала.
Многе џезве имају дрвену дршку. Њих можете слободно држати, нећете се
опећи. Металну дршку морате држати пажљиво да се не опечете. Опећи ћете се ако вам
температура руке достигне велику вредност, тј. ако се за кратко време са џезве на руку
пренесе велика количина топлоте. Видимо да дрво преноси мању количину топлоте за
исто време, па кажемо да слабије проводи топлоту од метала.
Колико ћемо се опећи не зависи само од количине топлоте која на нас буде
пренета, него и од времена за које је то учињено. Наиме, ако се на руку преноси топлота
са неког тела, она се истовремено преноси и на остале делове тела и околину. Ако се за
кратко време пренесе велика количина топлоте на руку, која не може бити пренета са
руке даље, температура руке може порасти толико да се опечемо.
Кажемо да неко тело боље проводи топлоту од другог тела, тј. да има од њега
већу топлотну проводљивост, ако за исто време може да проведе већу количину
топлоте од другог тела.
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Различити материјали различито проводе топлоту.
Најбоље је проводе метали, слабије пластика, још слабије
дрво. То можемо лако демонстрирати огледом приказаним
на слици 6.15. У врелу воду су уроњени штапићи од
различитих материјала, на чијем се врху налазе куглице од
пластелина. Када на пластелин стигне довољна количина
топлоте он почиње да се топи и пада са штапића.
Сл. 6.15
Приметићемо да пластелин пада по реду са бакарног,
гвозденог, пластичног и на крају са дрвеног штапића. То значи да топлотна
проводљивост наведених материјала има исти поредак, од највеће до најмање.
Поређење топлотне проводљивости два
метала истог облика може да се врши огледом
приказаним на слици 6.16. Са доње стране оба
метала причвршћени су ексерчићи помоћу
пластелина. Ексерчићи су распоређени на истим
удаљеностима од крајева оба метала, а метали се
Сл. 6.16
загревају на исти начин. На истој удаљености од
пламена, први почињу да се топе пластелини, и падају ексерчићи, са метала који боље
проводи топлоту.
Добри проводници топлоте користе се, на пример, за израду посуђа за кување, да
би се топлота са рингле брзо пренела на целу храну. Радијатори се праве од добрих
проводника да би брже проводили топлоту са вреле воде у њима на ваздух у соби. Лоше
проводнике топлоте, топлотне изолаторе, спомињали смо када смо говорили о
изолованим системима. Користе се за израду зимске обуће, јер споро преносе топлоту са
нашег тела на околину. Зидови кућа се праве од топлотних изолатора да би што спорије
проводили топлоту из куће зими, или у кућу лети.
Важно: Приметимо да се провођењем топлоте не преносе атоми и молекули кроз тело,
преноси се само њихова топлотна енергија.
Преношење топлоте струјањем (конвекција)
Ако се стави веома уска алуминијумска фолија изнад
пламена (не смета ако се фолија делимично увије), повијаће се
навише. Између пламена и фолије је само ваздух. То значи да
фолију покреће струјање ваздуха навише.
Ако загрејете стаклени балон са водом, на чијем дну је
парче бакар–сулфата, приметићете струјање течности шематски
Сл. 6.17
приказано на слици 6.17.
Примећујемо да загревањем флуида (ваздуха и воде) одоздо долази до струјања
флуида навише. Као што знамо, загревањем долази до ширења флуида. Ширењем му се
повећава запремина, а смањује густина. Када се овај, ређи флуид, нађе у гушћем који га

147

окружује, на њега делује сила потиска која га гура навише. Због тога се навише креће
флуид изнад извора топлоте.
Подизањем, тј. удаљавањем од извора топлоте, флуид се хлади и постаје гушћи.
При томе га потискује одоздо топлији флуид. Пошто не може нигде да се нагомилава,
флуид почиње да се креће наниже, али не по правцу по коме се подигао.
На овај начин долази до мешања
флуида
различитих
температура
и
преношења топлоте по целом флуиду.
Топлији флуид, са бржим хаотичним
кретањем молекула, креће се навише, а
хладнији наниже. На слици 6.18 приказан је
један од путева струјања ваздуха у соби, тј.
Сл. 6.18
преношења топлоте ослобођене из камина.
Примећујемо да приликом преношења топлоте
струјањем долази до кретања атома и молекула флуида, тј.
преношења (струјања) масе кроз различите делове флуида.

Тамнија и храпавија тела више апсорбују, али више и емитују зрачење од
светлијих и углачанијих тела. Одећа у врелим поднебљима је због тога често беле боје.
Огледала се веома слабо загревају – она само преусмеравају Сунчево зрачење које на
њих пада. Авиони се боје у бело да се не би превише загревали зрачењем Сунца. С
друге стране, ако желимо да искористимо зрачење Сунца, површина на коју оно пада
треба да је тамна и храпава. Таква је, на пример површина крила вештачких сателита.

Струјањем није могуће повећати температуру
флуида тако што се загревају горњи слојеви. То се лако
показује једноставним експериментом. На дно епрувете са
водом ставите парче леда. Загревајте средњи део епрувете.
Сл. 6.19
Може се десити да горњи слој воде прокључа, а да на дну
остане неистопљен лед (сл. 6.19). То значи да се топлота није преносила наниже ка леду,
него навише, ка површини воде.

Ако је почетна температура воде у боци била једнака, ниво воде у цевчици ће
бити много виши после осветљавања тамне стране боце. То значи да је у том случају
боца апсорбовала већу количину топлоте, па је температура воде више порасла, него
када је осветљавана прозрачна страна боце.

Преношење топлоте зрачењем

– Ако је већа разлика температура између топлијег и хладнијег тела, или два дела истог
тела. Више ћемо се опећи о тело више температуре.

Када смо говорили о преношењу топлоте провођењем и струјањем увек смо
говорили о атомима и молекулима и њиховом кретању. Другим речима, подразумевали
смо постојање супстанције у простору. У веома разређеном безваздушном простору
(вакууму) не може се говорити о преношењу топлоте на ове начине јер су молекули
веома ретки.
Космички простор је пример доброг вакуума, густина му је око 10 15 kg/m 3 .
Ипак, топлота се преноси од Сунца и представља услов за живот на 3емљи. Овакав
начин преношења топлоте назива се пренос топлоте зрачењем. Навешћемо само
најважније особине ове појаве.
Свако тело зрачењем емитује топлоту у околни простор. Већу топлоту тело
емитује у виду зрачења ако му је виша температура. Колико топлоте тело зрачи за неко
време не зависи само од његове температуре, него и од особина тела. Осим што емитују
зрачење, свако тело га и упија (апсорбује) ако падне на њега. Тела која боље апсорбују,
боље и емитују зрачење.
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Сл. 6.20

Да црна и храпава тела боље апсорбују
зрачење (топлоту) од светлих тела глатких
површина, лако се може показати експериментом
приказаним на слици 6.20. Кроз чеп боце са водом
је провучена цевчица. Као код термометра са
течношћу, по нивоу воде у цевчици може да се
мери температура воде. Једна половина стаклене
боце је премазана црном мат бојом. Једнако време
и са једнаке удаљености светлошћу се озрачавају
тамна и прозирна страна боце.

Количина топлоте коју тело размени са околином или другим телима, или
количина топлоте која се размењује између делова тела, на било који од наведена три
начина, зависи од неколико физичких величина. Већа количина топлоте се размењује:

– Ако размена топлоте траје дуже. Нећемо се опећи ако веома кратко додирнемо врело
тело.
– Ако је већа површина кроз коју се топлота размењује. Брже ћемо изједначити
температуре две собе ако више отворимо врата између њих.
За радознале. Рекли смо да је међузвездани простор веома висок вакуум, густине око
10 15 kg/m 3 . Спомињали смо да је маса просечних атома око 10 25 kg . То значи да и у
тако ретком простору ипак има у једном метру кубном око 1010 (десет милијарди) атома.
У старијим разредима ћете учити да то ипак нису атоми у оном облику који смо
спомињали. Поред њих се у међузвезданом простору налазе и самостални протони,
неутрони и електрони, али и друге елементарне честице које не улазе у састав атома.
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РЕЗИМЕ



Топлотно изолован систем је систем тела који не размењује топлоту са околином.
Ако је збир количина топлоте коју приме тела која се загревају Qprimljeno , а збир



Када се загревају или хладе сва тела мењају запремину. Скоро свим телима
запремина расте са загревањем.



Температура је мера степена загрејаности тела.



Апсолутна (термодинамичка) температура (Т) је основна физичка величина у SI
систему. Основна јединица за температуру је келвин (K).



Тела око нас су углавном састављена од око стотину врста веома малих честица,
које се називају атомима.



Температура изражена у степенима Целзијуса (t) и апсолутна температура (T) су
повезанe формулама:



Атоми су састављени од веома малих честица: протона, неутрона и електрона.
Протони и неутрони се налазе у језгру атома, а електрони круже око језгра.



Постоји веома велики број молекула који настају груписањем различитих атома, па
постоји и веома велики број различитих супстанција. Молекули могу бити
састављени од веома великог броја различитих атома.



Атоми и молекули тела, због кретања, имају кинетичку енергију, а због међусобног
деловања потенцијалну енергију.



Унутрашња енергија тела једнака је збиру кинетичких и потенцијалних енергија
свих честица од којих се тело састоји.



Температура је мера топлотног кретања атома и молекула тела.



Дифузија је спонтано мешање различитих супстанција. Дешава се у свим
агрегатним стањима. Најбржа је код гасова, а најспорија код чврстих тела.



 t

T

T 
 273  K ,
t    273  C .
 C

K

Интервал температура, тј. разлика температура једнака је у степенима Целзијуса и у
келвинима: T  t .

Да би се окарактерисала енергија коју тело размени са околином приликом промене
температуре, уведена је физичка величина која се назива количина топлоте.



Количина топлоте (Q) је енергија коју тело прими, или отпусти, у топлотним
процесима. Видимо да је количина топлоте енергија, па има јединицу џул (Ј) у SI
систему, исто као и све друге енергије и рад.
Количина топлоте коју тело размени са околином (Q) једнака je производу масе m,
специфичне топлоте c и промене температуре тела ( t  T ):
Q  m c T



или

топлотног баланса:
Qprimljeno  Qotpušteno .





количина топлоте коју отпусте тела која се хладе Qotpušteno , онда је једначина

Q  m c t .

Специфична топлота је бројно једнака количини топлоте која телу масе 1 kg
повећа температуру за 1 K ( 1C ):
c

Q
.
m T
J
.
kg K



Јединица за специфичну топлоту је џул по килограм келвину



Тело се налази у топлотној равнотежи ако сви делови тела имају једнаку
температуру која се не мења са временом и ако не размењују топлоту са околином.
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