
ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА 

 

      Да се подсетимо: 

         Кретања смо поделили у две основне групе: транслаторна и ротациона. У оквиру области 

КИНЕМАТИКЕ, обрадили смо оба кретања, кинематику транслаторног и кинематику ротационог 

кретања. Кинематика ротационог кретања описује ротацију тела без узрока који је изазвао ротацију. 

Ту смо увели УГАОНЕ физичке величине (угаона брзина, угаоно убрзање и описани угао). 

Линијске величине Угаоне величине 

Пређени пут s m Описани угао θ rad 
Брзина υ m/s Угаона брзина ω rad/s 
Убрзање ɑ m/s2 Угаоно убрзање α rad/s2 

 

         За разлику од кинематике која не узима у обзир узрок кретања тела, динамика поред кретања, 

изучава и узрок кретања тела. Обрадили смо област ДИНАМИКА ТРАНСЛАТОРНОГ КРЕТАЊА и у 

оквиру ње као узрок кретања тела , навели СИЛУ. Поред ове, увели смо још две физичке величине: 

МАСА (мера инертности тела) и ИМПУЛС (производ масе и брзине тела). 

 

         Ове физичке величине дефинисаћемо и у оквиру ДИНАМИКЕ РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА. 

Линијске величине Угаоне величине 

сила F N Момент силе M N‧m 
маса m kg Момент инерције I kg‧m2 

импулс p kg‧m/s Момент импулса L kg‧m2/s 
 

        Поред описаног угла, угаоне брзине и угаоног убрзања, уводимо још 3 нове физичке величине: 

      1. момент силе 

      2. момент инерције 

      3. момент импулса 

        Да бисте лакше разумели дате величине, прво ћемо дефинисати две основне тачке код сваког 

тела, то су: геометријски центар и тежиште тела, а пре тога ћемо тела поделити на хомогена и 

хетерогена (нехомогена). 

* Код хомогених тела њихова маса је равномерно распоређена дуж читаве запремине тог тела (нпр. 

књига, свеска, мобилни телефон, диск). 

* Код нехомогених тела маса није равномерно распоређена у телу (нпр. чекић, точак) 



* Геометријски центар је тачка која се налази на средини тела, без обзира да ли се ради о 

хомогеном или нехомогеном телу. 

* Тежиште тела се налази у оном делу тела где је већа његова густина. Код хомогених тела, тежиште 

се поклапа са геометријским центром. Код нехомогених тела, тежиште се не поклапа са 

геометријским центром, већ се помера према оном делу тела где је већа његова густина. 

Примери: 

   На слици 1. је хомогено тело. Код њега су геометријски центар (означен са X) и тежиште (означено 

са o) у истој тачки.  

   На слици 2. (замислимо чекић) је нехомогено тело. Код њега је геометријски центар на средини, 

али се тежиште помера према оном делу тела где је већа густина (где је оно теже).    

     Слика 1.                                                                                                           Слика 2. 
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           Зашто нам је ово важно??? 

          Када желимо да ова тела покренемо, ми ћемо на њих деловати силом (Први Њутнов закон). 

Међутим, јако је битно у ком правцу ћемо деловати на тело том силом. Ако правац наше силе 

(црвена стрелица) пролази кроз тежиште тела, оно ће се кретати увек транслаторно, а ако 

правац наше силе заобилази тежиште, пролази поред њега, (зелена стрелица) тело ћемо 

заротирати! Тело увек ротира око тежишта, односно, оса ротације пролази кроз тежиште 

тела. 

 

МОМЕНТ СИЛЕ 

         Прва физичка величина коју ћемо обрадити јесте момент силе (М). Као што сте у табели 

видели, ова физичка величина је аналогна сили (F) код транслаторног кретања. То значи да је 

момент силе узрок ротације тела. Међутим, постоји разлика између ових величина. Да би код 

транслаторног кретања дефинисали узрок кретања, потребно је знати само колико Њутна износи 

сила која покреће тело (10, 50, 200...). Код ротационог кретања, то није довољан податак. Поред 

интензитета силе, овде морамо знати и колико износи крак силе. Шта је крак??? 

         У претходном тексту дефинисали смо тежиште тела. Сада можемо рећи да је то тачка кроз коју, 

када пролази правац силе, она не изазива ротацију тела. Што значи, да ћемо ротацију изазвати када 

правац силе којом делујемо на тело, не пролази кроз тежиште.  



        Обзиром на то да правац силе не пролази кроз тежиште тела, он се налази на неком растојању 

од тежишта. Растојање између тежишта тела (осе ротације) и правца силе која изазива ротацију 

назива се КРАК СИЛЕ. Што је крак силе дужи (правац силе даљи од тежишта), то ће угаоно убрзање 

које тело добија, бити ВЕЋЕ. Крак силе обележава се словом  d (некада може бити обележен и са l). 

 

 

Приказ:                                α 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                         F1       F2     d2                

                                  d1                                  

 

         То значи, да нам је поред интензитета силе F која делује на тело, потребно да знамо и колико 

је она удаљена од осе ротације (тежишта), односно, колика је дужина крака те силе, d. Физичка 

величина која повезује ова два податка и представља узрок ротације тела, назива се МОМЕНТ СИЛЕ. 

Момент силе представља производ силе која изазива ротацију F и крака силе d. 

M = F ‧ d 

                     Јединица за момент силе је N‧m (њутнметар). 

 

МОМЕНТ ИНЕРЦИЈЕ 

          Следећа физичка величина коју уводимо јесте момент инерције (I). Из табеле сте могли 

видети да је ова величина аналогна маси код транслаторног кретања. Као што је маса мера 

инертности тела, тако је и момент инерције мера инертности тела при ротацији. 

          Код ротације, као и код транслаторног кретања, тела испољавају своју инертност (лењост, 

тромост), односно пружају отпро при промени положаја. Што је та инертност већа, тело ћемо теже 

заротирати и оно ће добити мање угаоно убрзање. Да бисмо одредили момент инерције тела при 

ротацији, није нам довољно само да знамо колико килограма има тело, односно, његову масу. Код 

ротације, битан је и облик тела. 

 

 

Силе F1 и F2 су истог 

интензитета, али ће сила F1 

изазвати веће угаоно убрзање 

α, јер је крак те силе d1, већи. 



   Пример: На слици имамо 2 тела различитог облика, али истих димензија и исте масе. На првој 

слици приказан је диск (хомогено тело), а на другој точак (нехомогено тело). На оба тела делују 

силе истог интензитета. Шта ће се десити??? 
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α1   >  α2 

 

 

         Масе ова два тела су једнаке и силе којима делујемо на њих су истог интензитета. Међутим, 

угаоно убрзање диска, биће веће од угаоног убрзања точка. Из овог примера закључујемо да сам 

податак масе, није довољан да бисмо одредили инертност тела при ротацији, јер ћемо тела истих 

маса заротирати различитим угаоним убрзањем, у зависности од њихових облика. Дакле, 

инертност тела код ротације зависи од масе тела и његовог облика (распореда те масе унутар тела). 

Диск је хомогено тела, код њега је маса равномерно распоређена и њега је лакше заротирати 

(ротираће брже) у односу на точак, који је нехомогено тело (код њега је скоро сва маса по ободу, а 

у унутрашњости је шупаљ). Пробајте! 

 

Пример 2: На слици је куглица масе m, која је канапом дужине l прикачена за осовину око које 

ротира. Када силом F делујемо на куглицу, момент силе М ће изазвати њену ротацију око те осе. 

Куглицу је теже заротирати што је производ њене масе и квадрата њеног растојања од осе, већи. 

Тај производ представља меру њене инертности при ротцији, односно, момент инерције. 

 

 

 

                                                                       F 

         l              m       α                             I = m ‧ l2 

                                                                    Јединица за момент инерције је kg‧m2. 



МОМЕНТ ИМПУЛСА 

         Момент импулса (L) је физичка величина, аналогна импулсу тела (р) код транслаторног 

кретања. Импулс тела, код транслаторног кретања, даје везу између масе тела и његове брзине          

(p = m ‧ υ). Момент импулса је производ момента инерције I и угаоне брзине ω. 

 

L = I ‧ ω 

Јединица за момент импулса је kg‧m2/s.  

 

 

ОСНОВНИ ЗАКОН ДИНАМИКЕ РОТАЦИЈЕ 

(Други Њутнов закон) 

         Код транслаторног кретања, Основни закон динамике даје везу између силе, масе и убрзања. 

Овај закон има исти облик и код ротације, а даје везу између: момента силе, момента инерције и 

угаоног убрзања. 

         Аналогија овог закона код транслаторног и ротационог кретања, дата је у табели. 

 

ТРАНСЛАТОРНО КРЕТАЊЕ РОТАЦИОНО КРЕТАЊЕ 

сила      F         момент силе          M 

маса      m     момент инерције        I 

                    убрзање       ɑ      угаоно убрзање          α 

                         импулс         р     момент импулса         L 

Основни закон динамике: 

F = m ‧ɑ ,      ɑ = 
𝐹

𝑚
 

Основни закон динамике ротације: 

M = I ‧α ,      α =  
𝑀

𝐼
 

Овај закон преко промене импулса: 

           F = 
Δ𝑝

Δ𝑡
 = 

𝑚‧𝜐

𝑡
 = m ‧ ɑ 

 Овај закон преко промене момента импулса: 

                 M = 
Δ𝐿

Δ𝑡
 = 

𝐼‧𝜔

𝑡
 = I ‧ α 

 

 

 

Ема Чечовић 


