
Примене Њутнових закона
 Претпоставке

 Објекти представљени материјалном 
тачком
 занемарите ротацију (за сада)

 Масе конопаца су занемариве

 Заинтересовани смо само за силе које 
делују на објекат
 можемо да занемаримо силе реакције 1



Питање - сила затезања
У обе ситуације приказане 
на слици нема убрзања, а 
људи вуку лаки конопац 
силом F. Који је однос
показивања два 
динамометра?
a) Веће у првом случају
b) Веће у другом случају
c) Једнако у оба случаја
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Диаграм сила

 Идентификујете објекат од интереса
 Изаберете координатни систем
 Нацртате све силе које делују на 
објекат

 Само силе које делују директно на 
објекат су укључене у диаграм сила
 Силе реакције делују на друге објекте и 
зато нису укључене
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Задатак - сандук

 Коњ вуче сандук масе 100kg, 
константном силом од 200N. 

 Које је убрзање система?  
 Колико далеко ће да стигне сандук за

t=4s. 
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Диаграм сила - сандук

 је сила затезања 
конопца
 Сила затезања је 
иста дуж свих 
тачака конопца

 су нормална 
сила од подлоге и 
гравитациона сила 
привлачења земље 


gиn F
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Решавање проблема

 Нацртајте слику система
 Индентификујте објекте од интереса
 Назаначите силе стрелицама

 Обележите сваку силу
 Користите ознаке које директно 
асоцирају на физичку величину
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Решавање проблема
(наставак)

 Нацртајте засебан диаграм сила за 
сваки објекат од интереса
 Изаберите погодан координатни 
систем за сваки објекат

 Примените други Њутнов закон 
 x- и y-компоненте требају да буду 
одвојено написане из векторске 
једначине

 Решите по непознатим величинама
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Равнотежа
 Објекат је у равнотежи ако је или у 
миру или се креће константном 
брзином

 Укупна сила која делује на објекат је 
нула (први Њутнов закон)

0F


0 0x yF and F  

8



Задатак - Сандук

Сандук тежине 50N, je 
везан кабловима као на 
слици. Нађи силе
затезања у сва три кабла.  
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Стрма раван

 Усмерите -x осу
дуж стрме равни,
а -y осу нормално 
на стрму раван

 Замени тежину 
тела са њеним 
компонентама 
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Задатак - Стрма раван

Дете држи играчку на брежуљку. Ако је
тежина играчке 30N, нађи силу затезања у 
конопцу и интензитет нормалне силе и 
силе затезања у конопцу. 
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Задатак – стрма раван
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Сандук клизи низ стрму раван нагнуту под
углом од 30°. Претпостави да нема трења. 
Одреди: 
a) убрзање сандука
b) ако је дужина пута 5m и сандук креће из
мира, за које време стиже до краја пута?



Питање:

Човек вуче колица као што 
је приказано на слици. Да 
ли је интензитет нормалне 
силе којом подлога делује 
на колица:
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a) Једнак укупној тежини колица
b) Већа од укупне тежине
c) Мања од укупне тежине
d) Можда мања а можда и већа, зависно од 
односа укупне тежине и силе затезања у 
концу.



Задатак – Атвудова машина

Два објекта масе m1 и m2
(m2> m1), су повезани 
лаким неистегљивим 
конопцем и окачени око 
котура занемарљиве масе 
који се окреће без трења. 
Нађите интензитет 
убрзања и силу истезања 
у конопцу.
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Сила трења

 Представља отпор тела кретању.
 Усмерена супротно од смера 
кретања.

 Пропорционална интензитету 
нормалне силе.

 Постоји статичко и динамичко трење.
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Однос статичког и 
динамичког трења

Статичко трење делује да 
спречи кретање објекта:

- коефицијент статичког 
трења
Кинетичко трење делује 
када је објекат у кретању:

- коефицијент 
динамичког трења
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k
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Санук на стрмој равни
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Сандук масе 30kg 
мирује на стрмој равни. 
Ако је коефицијент
статичког трења 0.2, 
који је максималан
нагиб стрме равни при
којем сандук још увек
мирује



Задатак – Моторне санке
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Моторне санке имају почетну брзину од 
10m/s, и коче на залеђеном језеру. Санке до 
заустављања прелазе 40m. Одреди
коефицијент кинетичког трења.



Задатак – трење, 
повезани објекти
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Цигла масе m1=5kg и кугла
масе m2=7kg су повезани
као на слици. Коефицијент
кинетичког трења између
блока и површине је 0.2. 
Нађи убрзање два објекта
и силу затезања T?


