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КРУТОГ ТЕЛА 
 

 

 

2.1. УВОД  
Кретање тела сматра се познатим ако је могуће одредити положај сваке тачке тела у 

односу на изабрани координатни систем у произвољном тренутку времена као и све остале 

кинематичке параметре као што су брзина, убрзање, трајекторије тачака и сл.  

С обзиром да тело има бесконачно много тачака није могуће кретање тела задати 

једначинама кретања тачака тела. Основни задатак кинематике крутог тела јесте утврђивање 

метода и начина задавања и описивања кретања тела са минималним бројем независних 

параметара. 

Број независних параметара који одређују положај тела у односу на задати систем 

референције представља број степени слободе. Слободно тело (тело које се, из задатог 

почетног положаја, може кретати на произвољан начин)  има максималан број степени 

слободе – шест. 

У кинематици разликујемо следеће облике кретања тврдог тела:  

 транслација или паралелно кретање, 

 обртање око непокретне осе, 

 раванско кретање, 

 сферно кретање, 

 општи случај кретања тела – слободно кретање. 

2.2. ТЕОРЕМА О ПРОЈЕКЦИЈАМА БРЗИНА 
Теорема: При произвољном кретању крутог тела пројекције брзина тачака на правац 

који повезује те тачке једнаке су међусобно. 

Доказ. За две произвољне тачке на телу важиће следећа ралација између вектора 

положаја тих тачака (сл. 25): 
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где је l константна величина, с обзиром да је у питању круто тело.  

Ако квадрирамо релацију (2.2.1): 
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тада ће први извод ново добијене релације бити једнак нули s обзиром да је l, растојање 

између тачака A и B крутог тела, константно:  
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Изводи вектора положаја тачака A и B су вектори брзина VA i VB тако да релација 

(2.2.3) постаје. 
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Развијањем скаларних производа задње релације и скраћивањем са l добија се да су 

пројекције вектора брзина на правац AB међусобно једнаке: 

 coscos AB VV   ,                           (2.2.5) 

чиме је теорема доказана. 

Последица. Ако је брзина неке тачке О тела једнака нули тада је брзина било које 

друге тачке тела М управна на правац ОМ. 

Доказ. Са задовољством се препушта студентима. 

2.3. ТРАНСЛАТОРНО КРЕТАЊЕ ТЕЛА 
Ако се тело креће тако да произвољни уочени правци чврсто везани за тело остају 

паралелни својим првобитним положајима тада се то кретање назива транслаторним или 

паралелним кретањем тела (сл.26). 

Теорема. При паралелном кретању све тачке тела описују једнаке трајекторије и у 

сваком тренутку времена имају једнаке брзине и убрзања. 

 

       
 

слика 26. а слика 26. б 

Доказ. Уочимо на телу које врши транслаторно кретање две произвољне тачке А и B. У 

сваком тренутку времена током кретања за векторе положаја тачака А и B важиће следећа 

релација: 
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при чему је вектор AB константан. Односно током транслаторног кретања тела вектор AB не 

мења свој правац и смер због саме дефиниције транслаторног кретања као и интензитет због 

особине крутости тела. Први извод релације (2.3.1) по времену биће:  
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Пошто је извод константног вектора AB једнак  нули следи да су вектори брзина тачака 

А и B међусобно једнаки (сл.27): 
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Као први извод релације (2.3.3) по времену добија се из једнакости вектора брзина 

једнакост вектора убрзања тачака А и B при транслаторном кретању тела: 
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што је и требало доказати. 
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Из доказа теореме следи да је кретање тела познато ако је познато кретање једне 

његове тачке. Све остале тачке крећу се на исти начин:  
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Zadatak 1. Za telo na slici 27 odrediti kako izgleda brzina tačke D tela koja se nalazi na 

polovini duži BC. (Odgovore možete napisati u tekstualnom obliku, bez crteža)  

Zadatak 2. za studente: Ako su vektori brzina tačaka A i B jednaki (paralelni, istog inteziteta 

i istog smera) odrediti: 

a) na koji način se kreće telo na slici? 

b) odrediti brzine dveju proizvoljnih tačaka tela u ovom slučaju.  

(Odgovore možete napisati u tekstualnom obliku, bez crteža).  

 

 

Rešenja zadataka 1 i 2 slati na e-meil: novicavkt@yahoo.com do 26. marta 2020. 
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