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PRZYRZĄD  DO  WPROWADZENIA  POJĘCIA  MOMENTU OBROTU I PARY SIŁ 

(V 6 – 60) 
 

Za pomocą kompletu, w skład którego wchodzi dźwignia, 5 małych bloczków 
z uchwytami dostosowanymi do prętów statywowych, 6 linek z haczykami oraz obciąŜnik do 
równowaŜenia cięŜaru dźwigni, demonstrujemy układy sił równoległych o zgodnych lub 
przeciwnych zwrotach. 

Za pomocą stosowanej dotychczas dźwigni o nieruchomym punkcie zawieszenia oraz 
innych przyrządów o podobnej zasadzie działania moŜna było demonstrować tylko układy sił 
o zgodnych kierunkach działania, skierowanych ku dołowi. Szczególnie waŜnym 
zastosowaniem kompletu jest pokaz działania momentów obrotowych sił i wyznaczanie 
wielkości oraz punktu zaczepienia siły wypadkowej. Przyrząd umoŜliwia takŜe pokaz 
własności pary sił jako szczególnego przypadku układu sił równoległych jednakowej 
wielkości o przeciwnych kierunkach działania. 
 
Przygotowanie przyrz ądu do pokazu 

 

                
      

   Rys. 1.                          Rys. 1a. 
 

Bloki mocujemy na górnym pręcie ramy (części z kompletu do doświadczeń 
z mechaniki) lub na pręcie ustawionym poziomo za pomocą 2 statywów oraz odpowiednich 
łączników. Dźwignię zawieszamy na lince, którą przerzucamy przez jeden z bloczków 
osadzonych na poziomym pręcie. Na końcu linki zawieszamy obciąŜnik równowaŜący cięŜar 
dźwigni. Ten sposób zawieszenia dźwigni (rys. 1) umoŜliwia jej ruch postępowy do góry lub 
do dołu oraz ruch obrotowy dookoła osi.  Działanie sił Q i R znosi się nawzajem. 

Siły o kierunku działania pionowym, skierowane do dołu, demonstrujemy za pomocą 
obciąŜników zawieszonych bezpośrednio w otworach dźwigni lub szalek z odwaŜnikami 
zawieszonych na niciach przewleczonych przez otwory dźwigni. Siły o kierunku działania 
pionowym, skierowane do góry, otrzymamy przez zawieszenie obciąŜników za 
pośrednictwem linek przerzuconych przez bloczki i mających haczyki przełoŜone przez 
otwory dźwigni. 
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Rys. 2.  

 

 

Rys. 2a. 

JeŜeli zawiesimy siłę w środku cięŜkości ciała (rys. 2), zaobserwujemy ruch postępowy 
dźwigni (do dołu). Stąd wniosek, Ŝe siła zaczepiona w środku cięŜkości ciała powoduje 
wyłącznie tylko jego ruch postępowy. JeŜeli zaś umocujemy cięŜarek na jednym z ramion 
dźwigni (rys. 2a) w niezbyt duŜej odległości od środka obrotu, zaobserwujemy równoczesny 
ruch postępowy dźwigni  (do dołu) i ruch obrotowy (zgodny lub niezgodny z ruchem 
wskazówek zegara). 

Zaczepiając siłę dowolnie, ale tak, by przedłuŜenie jej kierunku działania 
nie przechodziło przez środek cięŜkości dźwigni, uzyskujemy zawsze równoczesny ruch 
postępowy i obrotowy. W podobny sposób (za pomocą bloczków) demonstrujemy działanie 
sił skierowanych do góry. 

Moment  obrotowy pod wpływem działania siły P
r

 obracającej ciało  dokoła  osi 
przechodzącej przez stały punkt ciała O mierzymy iloczynem siły (P

r
) przez odległość tej siły 

( r
r

) od punktu przebicia osi obrotu 

PrMo
rr ⋅=  

 
Wartość momentu obrotowego przyjmujemy za dodatnią, jeŜeli kierunek działania siły 

względem osi obrotu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, jeŜeli zaś nie jest zgodny, 
wartość momentu naleŜy przyjąć za ujemną. 

Wprowadzenie pojęcia momentu obrotowego jest bardzo wygodne przy rozpatrywaniu 
warunków równowagi sił, wyznaczaniu wielkości i punktu zaczepienia siły wypadkowej oraz 
siły równowaŜącej. 

Stosujemy w tych przypadkach twierdzenie, Ŝe suma momentów obrotowych względem 
środka obrotu dla dowolnego układu sił znajdujących się w równowadze wynosi 0. 
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Przykłady  ćwiczeń 
 

a) Siły o kierunku działania równoległym i zwrotach zgodnie  skierowanych 
 

W przypadku, gdy siły działające na ciało są równoległe, wypadkowa jest równoległa 
do składowych. Wielkość wypadkowej równa się sumie algebraicznej sił składowych. 
Moment obrotowy wypadkowej (iloczyn siły przez jej odległość od środka obrotu) równa się 
sumie momentów obrotowych sił  składowych. 

Dźwignię (rys. 3) zawieszamy jak poprzednio. Na jednym i drugim ramieniu 
w otworach dźwigni zawieszamy pewną ilość obciąŜników (siły P1 i P2). 
 

         
Rys. 3.             Rys. 3a. 

 
Siłę równowaŜącą (R) otrzymamy przez zawieszenie odpowiedniej ilości obciąŜników 

w takiej odległości od osi obrotu, by układ działających sił znajdował się w równowadze. 
Wypadkowa sił P1 i P2 ma tę samą wielkość i punkt zaczepienia co siła równowaŜąca 

R), ale jest skierowana w przeciwną stronę. 
 

Przykład: 
 
P1 = 50 G P2 = 100 G  
 

OA = 5 
OB = 7 
 

R = P1 + P2 
R = 150 G 
 
 

W podanym przykładzie siła równowaŜąca wynosi 150 G i jest zaczepiona w odległości 
3 jednostek od osi obrotu dźwigni. Wypadkowa sił P1 i P2 musi być takŜe zaczepiona 
w punkcie X, musi mieć tę samą wielkość i kierunek co siła R ale zwrot przeciwny (ku 
dołowi). 

 
b) Siły jednakowej wielkości  o kierunku  działania  równoległym   i   zwrotach  zgodnie 

skierowanych 
 
Postępujemy podobnie jak w doświadczeniu poprzednim, zaczepiając w punktach A i B 

siły jednakowej wielkości o jednakowych zwrotach (rys. 4).     
 

Równanie momentów obrotowych sił względem środka 
obrotu 0. 
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       Rys. 4.                 Rys. 4a. 

Przykład: 
 
P1 = P2 = 50 G 

 

OR = 4 
OB. = 8 
 

R = 100 G  
 
 

Siła równowaŜąca wynosi 100 G i jest zaczepiona w odległości 2 jednostek od osi 
obrotu. 

Siła wypadkowa powinna być takŜe zaczepiona w punkcie X, musi mieć tę samą 
wielkość i kierunek, zaś zwrot skierowany ku dołowi. 

 

Uwaga: W punktach a i b instrukcji zostały podane przykłady działania składowych 
równoległych o zwrotach zgodnych, skierowanych pionowo ku dołowi. Za pomocą 
odpowiednich bloczków moŜna takŜe w sposób podobny demonstrować działanie sił 
równoległych o zwrotach zgodnych, skierowanych pionowo  w górę. 
 

c) Siły o kierunku działania równoległym i zwrotach przeciwnie skierowanych 
 

Układ sił przypomina układ podany w punkcie a lub b instrukcji. Działanie siły R jest 
jednak zastąpione działaniem siły P2. i odwrotnie. Dlatego w celu zyskania na przejrzystości, 
układ rozpatrujemy oddzielnie na innych składowych, w odmiennej konfiguracji 

przestrzennej. 

                    

    Rys. 5.           Rys. 5a. 

Równanie momentów obrotowych sił względem środka obrotu O. 
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Zaczepiamy w punktach A i B siły róŜnej wielkości o zwrotach przeciwnych (rys. 5). 
W odpowiednio dobranym punkcie X leŜącym na zewnątrz odcinka AB zaczepiamy siłę 
równowaŜącą R tak, by układ znajdował się w równowadze. Wielkość siły równowaŜącej 
równa się róŜnicy sił składowych. 

 
Przykład:  
 
P1 = 50 G 
P2 = 100 G 
 

OA = 2 
OB = 1 
 

R = 50 G 
Siła 

równowaŜąca wynosi 50 G i jest zaczepiona na zewnątrz odcinka AB w odległości 4 
jednostek od osi obrotu. Wypadkowa ma ten sam punkt zaczepienia, wielkość i kierunek, 
a zwrot skierowany do dołu. 

 
d) Para  sił 
 
Szczególnym  przypadkiem układu  sił równoległych są dwie siły jednakowej wielkości 

o zwrotach przeciwnie skierowanych.  
Układ powyŜszy nosi nazwę pary sił. 

 

b

a
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P =
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2
 

 

 
Rys. 6. 

Pary sił nie da się zastąpić Ŝadną wypadkową.  Punkt zaczepienia „wypadkowej" pary sił 
musiałby leŜeć w odległości nieskończenie dalekiej. 
 

   r1 r2           ramiona par 
 –P4 r2                
 
 

+P2 r1 

W = P2 – P1 jest bliskie 0. 
Gdy wielkość P1 jest bardzo bliska P2, b jest bardzo duŜe 

Równanie momentów obrotowych względem środka obrotu O. 
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     Rys. 7.            Rys. 7a. 

Działanie pary sił demonstrujemy w sposób następujący. Dźwignię zawieszamy 
swobodnie. W punkcie A (na ramieniu dźwigni) i w punkcie O (w środku dźwigni) 
zaczepiamy 2 siły równoległe, równe sobie, lecz o przeciwnych zwrotach. Stosujemy siły 
niezbyt duŜe i zaczepiamy je w niewielkiej odległości od siebie (występuje wtedy stosunkowo 
mały moment obrotowy). Stwierdzamy, Ŝe dźwignia nie przesuwa się do góry lub do dołu pod 
wpływem działania pary sił, a jedynie obraca się dookoła osi O. Stąd wniosek, Ŝe działanie 
pary sił nie powoduje ruchu postępowego ciała, a jedynie jego ruch obrotowy. Następnie 
zawieszamy w innych punktach ramienia dźwigni A i B parę sił P1 i P2. W celu 
zrównowaŜenia układu sił przykładamy do drugiego ramienia dźwigni w punktach C i D 
odpowiednio skierowaną inną parę P3 i P4, taką jednak, Ŝeby iloczyn siły tej pary przez ramię 
pary był równy iloczynowi siły przez ramię pary pierwotnej (rys. 7). 

Doświadczenie powyŜsze pozwala na wyprowadzenie drugiej własności pary sił, 
a mianowicie: działanie pary sił moŜe być zrównowaŜone tylko działaniem innej pary sił 
dowolnie przyłoŜonej do ciała, o takim samym co do wielkości, a przeciwnym co do znaku 
momencie obrotowym. 

 
Przykład: 
 
P1 = P2 = 100 G  OA = 2   OC = 1 
 

P3 = P4 = 50 G  OB. = 4  OD = 5 
 

Mo = –P1OA + P2OB +P3OC – P4OD = 0 
 

Mo = –100.2 + 100.4 +50.1 – 50.5 = 0 
 
Suma momentów obrotowych par względem środka obrotu dźwigni równa się zero.    
                                              

Za pomocą przyrządu moŜemy równieŜ wykazać, Ŝe działanie pary sił nie jest zaleŜne 
od kierunków sił, a jedynie od wielkości momentu pary. JeŜeli kierunki działania sił zmieniły 
się, ale nie zmienił się moment pary, warunki równowagi układu sił są te same. 

Budujemy 2 układy sił w sposób podany w doświadczeniach poprzednich (zgodnie 
z rys. 8 i 9). Kierunki działania sił pary nachylamy pod pewnymi kątami do poziomu za 
pomocą bloczka dodatkowo umieszczonego na pionowym pręcie. Układy pozostają 
w równowadze w pierwszym i drugim przypadku, mimo zmiany kierunków działania pary sił 
(P1 i P2), mającej w jednym i drugim przypadku te same ramiona (r1 = r2), a więc i te same 
momenty obrotowe. 
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   Rys. 8.             Rys. 8a. 

                     

 Rys. 9.              Rys. 9a. 
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