
ROZDZIAŁ2.
ROZWIĄZUJEMY ZADANIAZ
MECHANIKI

Mechanika kr podstav'a każdego dzla1u f1zykl' Zdanie to nn]eży |o
Zumieć tak. że w dowolnym dziale ńzyki występuią Zldani,t i problen'v.
klóLe $'yntgai4 uprzedniej znajoności pojęć i praw mechaliki,

D]atego nus]cie dobrze opanoB'ać mechanikę. jeśli pftgniecie odno
sić sukcesy W naucc o eleklryczności. w ternodynamice lub w fifyce alo

7JJ,1 ie, '  nechdn' fu ż|vo Io,/po,/1o.: '  !JJż s) . lępJ]{ce s l |1
g]ó\1ne pojęc]a to: si}a. ruch, t.zenlieszczenie. prędkość, p.zyspieszenie.
maslij pędj praca] energia' Pojęcia te Są abstrakcyjnc d]atego, że ich zna.
cuen'a. sensy są zmatematyzo$ane' Trudności $,ucfeniu się mechaniki
są właśnie sp.]wodowane bardfo si]nym zmatema|yfowanienr jej pod.
stawowyclr pojęć' Mechaniczny opls różnych zjawisk i plocesów wyko.
ż)rstuje pojęcia punktu tnaleda1nego, uk]adLl odliesienia' po1ozenia ru.
chu. względności'

Naukowy opis ruchu ciał lnateria]nych wynaga z|ozumienia i stoso.
wania szercgu podstnwowych pojęć' oto zadanie, któIe wpfuwadza poję'
cie punktu mateialnego.

Zadanie 2.1.
punku nntetnlnegu.

Termin ,.punkf' rnany jest cl z matematyki. Jest to bezwymiarowy
obiekt. czyli oblekt nie mając)r długości. szerokości i wysokoścj'

KJopka Zaznac7ona na kance zeszytu ołówkjem nje jes1 puni.tem' lecz
jego przybliżony mode]en' ponieważ kopka na rozniat' np' jeś1ljest
okągła. 1() posiada okeślon'v, różny od zera prolnień.

N1a|ematyk powie, że dlvie proste leżące na plaszczyznie lnogą się
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przecinać w jednym pultcie oeźeli są to linie proste, a ńe ich fizycz'
ne modele w postaci kresek o okeślonej grubości). Po określeniu sensu
terminu ,Bunk,, zajnijny się przymiotnikiem ..materi a1ny,,. Flzyk wez
mateńa]ność rozumie własnośó rzeczy. która poieg^ n^ tym' iż' zawsze
natnfiamy na opór, gdy póbujemy Tzecz wprawić w ruch lub zmienić
trwający ruch' Mówimy' że rzeczy (obiekty fizyczne) są bezwbnne.

Miarq tej be ładności jest nasa daneqo obiekfu (cia!a). Tak \,łięc

,'rnaterialny''' to inaczej mający masę.
I oio marny rozwiązanie zadania:
Puhktem fiaterialnrm będzieny ńdz' ali obiekt beuJmiarcw ob.

oczy\łiście rzeczywiste ciala nie są pun}taińi matedalnymi' bo mają
rozmiary. Dobrym modelem punttu materialnego (skótowy zapis . p.m')
jest stalo]ł'a kulka o bardzo malych rozmialach. w doświadczeniach
szkolnych L.ulki metalowe (lub f dle\ina) o ś{ednicach np' 1 cm są do-
brym przybliżeniem p.m'

Przykład.

Juź zwrot ',na stole.. jesl okeśleniem poloż€'ia kulki' Przecież kut-
ka moglaby znajdować się w szafie, na podlodze, na fotelu itd. Można się
jednak zapytać: '..\ł którym rniejscu na Ńole znajduje się L:ulka.'? Kojarzy
my więc termin ,Bołożeńe'' z terminem ..miejsce'''

Dokładne okeślenie położenia kulki na stole \łymaga jednat obec.
ności na slole innego jakiegoś ciała, np' drugiej kulki. wtedy powiemy
np.| ,tulka rozwaźana znajduje się w odległości 50 cm od dfugiej L.ulki"'
Druga hlła. wlgiędem klóreJ okedamy poIożenie pierwszej' nal}sa
się w r1zy.e ,' ukkrden odn'€J'€nid''' Gdyby nie było przyjęteso dowolnie
utladu odniesienia, okeślenie polożenia kulki na stole byłoby ni€możti-
we. wybór ciala (lub układu ciał) sużącego za układ odniesieniajest cal.
kowicie dowo]ny' np. w naszym plzyHadzie mozeny okeślić położenie
kulki względern dowolnej kawędzi stolu' plzez podanie odleglości kul.
ki od tei kari/edzi.

Układem ohiesiźnia i, fi.yce M.ywany dowolne ciało (lub uklad



ciał), wzqlęden któreqo rrł,ażan)' poto.enie danego p'n' Miaą tega
polożeniajest odległość ponięd3 P'n. d ukłdden odniesienia.

Rys.2.1.

Dotychczasowa alaliza rozwiązania p.zedstawionego zadania jest
bardzo niedokładna'

Po pierw'7e. cid]d pr}ję'e /a ut]ad odniesieD]a maią rozmidĄ' nie 'a
p.m- Po drugie' od]ee}ość nie wyznaczaj€dnoznacznie położenia p.m' Te
dwie uwagi można zrozumieć. pau'ząc na rys'2. ] . Po tŹecie. samo sfor
mułowanie zadania jest błędn€. Mozna P}'tać o położenie p.m'' a]e ty]ko
w odniesieniu do drugiego p'm. Nie istnieje położenie ciał oub p'm.) w
ogóle' Zawsze musimy sprecyzować: ''polożenie p'm.' w jakim uk]adzie

W |i.}c€ położeni€ p.h. okrcśkńr r' .dda,!m z qóry układ.ie współ

Rys.2.2.

Najczęściej posługujerny slę pĘestf.em}m prostokątn,n ukła
de \|Śpó!Ę'ędnrĆh (rys.2'2.). wówczas polożenie p.m' jest wyznaczo-
ne przez podanie jego trz ech wsŃtrzędnychi Ł}.'.. Rozwiązać więc sfor'



muiowane zadanie to unaczy przyjąć przestrzemy układ współrzędnych i
podać wspókfędne kulki Ł}.'..

Można zagadnienie uprościć i wprowadfić na powierzchię stołu pła'
ski. dq uwymiarowy ułlad vspólrzędnych '} i podać tylko dwie ticzby
określające odległość kulki od osi oJ i od osi 4 (rys.2.3-)'

xlcml Rys.2.3.

A €raf próba sił'.. Zadania pod naglówkem spróbuj swoich si] są
przeznaczone dla ciebie. Jeśli uvunie przeczytź]teś wzorcowe rozwią.
zania kitku zadań. to temz. sam znierz sĘ z probtemem fizycznym' Na
końcu ksiązkj znajdziesz jedynie odpowiedzi, bez wskazówek do rozwią.
zania. Nic tak nie kz|ałci jat samodzie]ne moco\łanie się z zagadkami
firvki.

Spróbuj slvoich

Chlopie..\' okrcśl.|ją( Pjh:,eni. Lulki, po.|a} t,'.\ ljc:.b\
l ].]'1)' Chłopiec R' określdjq. pah.enie 1ej \dnel kulki paddl
ii1e tb- lic.b\ ()' ],3 )' CJ ab\d\ ie odru\ icd:i nogq b|ć jed
no. . .śi1 i(  prand. i te]



Rozwiązanie.
Potocańe ruch utoźsainiamy ze zmianą. Ale zmianą czego? co Ę

zmienia w p.m', gdy widzimy' iź się po sza?
Puntt mateńalny ńe posiada wewnętŹnej struttury' wobec tego nie

ma sensu mówić, źe coś się w trim zmieńa. Kiedy mówimy o rrrchu p.m.'
widzimy' iź zmienia się jego połoź€nie w jakjJŃ układzie wsŃłrzęd-
nych.

Definicja ruchu p.n. jest więc bardzo latwa do sformułowania:
Każda 

"niana 
polożenia p,L w darym ukłodzie vspóhzędnrch j.st

wcz€śniej poznaliśmy d€fitricję ''poloźeni'' p.m' Położenie p'm' jest
oheślone pŻez trójĘ liczb, zwanych wspć'rzędnymi w danym ukladzie
współrfędnych.

R chen Młwan, każdą 
"niałę 

co najnniej jednej wspóIrzędnej
p.n. v, danyn uuadzie ws?jhzędq'clL

wracamy do uczenia się metod myślenia w fizyce.

rll Spróbuj swoich sił..,

Chłopiec A stn'ierd.it po,hiaraDli' :e \,spółr.ędne punkfu ną
te|iąLngo .D|ieiih się wr1lug .apisu [1,1,.1] ) t1,1'0]' Na.
tomia\t chłopiec B f f;n] san\ll t.asie sh^ieftL.i| t1asĘPaąq

.miąnę '|spół|.ęd,ith lego sdnvqo p.th': [1'],.] ) -+ L2'2,.2)'
w'ljdśnij, dlat.ego y|slŻpiła ń.nica \f poniaracl1ruchu p'n'

KoĘne przykładowe zadanie.



spoczynek p'm. w dan}m Utładzie odniesienia $Ystępuje wówczas,
gdy nie zmienia się źadna wsŃłŹędna p.ln' w rym utładzie. Jefi będzie
dmgi układ odni€sienią którego początek polulfa się wzslędem pierw.
szego. wówczas obserwator związany z tym ponszającym się układem
stwierdzi' źe współrzędne p.rn. zrnieniają sĘ. a to oznacza. iż względem
tego obserwatora p.m. jest wruchu! (rys-2.4-).

Rys.2.4.

Rozwiązanie zadania moźe mieć postać ważlego twierdzenia:

Ruch (spoczJnek) pu I1u in^terialnego jest w.?Iędn}, to aacq' że
ten sam p.n. noże być jer[nocześnie w chu i |9 spoctjnl ze s,arcwiska
dwóĆh ró.ny c h uklaaów odnie sienia.

Jeżeli ruch jest zja]viskiem względnym (zaleł od stanu kinematycz
nego obserwatora). to powstaje p}'tanie. czy pĘdkość i przyspieszeńe są
też wielkościami wzg]ędnyni.



Rozwivani€'
Dane:
!. = 1tłJn/h]
t. =2lhl
r. = 3I}l
Szukane:
}"" - prdkość wlasna slatku.
z faó/.ny z^nr e wynikĄ ż pĘdkość jesl wielkością względną.

wzg]ędem bruegu rzeki stat€k na Ióną pĘdkość, zależnie od t€go'
czy plyńe z pĘdem rzek.! czy prz€ćiw PĘdowi. Jest to zgodne z funda.
mentalnym prawem sHadania prdtości odtłtym przez Ga]ileusfa. w
pierwszym Fzypadku pĘdkość statku dodaje się do pĘdkości źeki, a w
drugim . odejmuje. Dostajerny więć ńwllania dmgi G,|zy z^|ożEnin, źe
rzeka i statek poruśzają się ruchem jednosrajnym prostolinio*}łn)' gdzie
' jest odleglością mitszy p.zystaniami

skąd
( v  +v  ) .= (u  - v ) . .

Podstawmy liczby do ńwnania
( r  +1 ) 2= t v  - l ) . 3

2v +2=31, -3
2\)";3y.3= -f3

- r  = -5
, = 5 [tm/hl.

Rozwiązanie.
Dane:
l, = 2[kn,Łl
'. = 6 tkt/hl
Szukane:
o ' Ęt' ja}i tworzy wektor pĘdkości wlasnej kaja}aŻa z w€korem

Fędkości rzeki.


