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4.4. Основний закон динаміки обертального руху 
Загальним обертальним рухом твердого тіла можна вважати 

його рух навколо закріпленої точки, через яку проходить миттєва 
вісь, навколо якої тіло обертається в заданий момент часу. У за-
гальному випадку миттєва вісь змінює орієнтацію в просторі, її 
розташування в довільний момент часу визначене двома кутами, 
які є функціями часу. Це складний вид руху, і ми обмежимося 
частковим випадком, коли тверде тіло закріплене у двох нерухо-
мих точках і може обертатися навколо осі ОО’, яка проходить 
через ці точки. 

 

4.4.1. Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі 

Знайдемо рівняння руху твердого тіла, яке може обертатися 
навколо закріпленої у підшипниках осі, що проходить через точку 
О перпендикулярно до площини рисунка 4.7. Нехай до цього тіла 
у точці А прикладена якась зовнішня сила (не показана на 
рис. 4.7).  

 
Рис. 4.7. Обертальний мо-

мент сили відносно осі О, що 
перпендикулярна до площини 
рисунка, дає лише тангенці-
альна складова сили Fτ 

 

 
 
Розкладемо цю силу на дві складові: паралельну до осі обер-

тання і складову F, що лежить у площині, перпендикулярній до 
осі. Обертальний момент сили відносно осі обертання дає лише 
тангенціальна складова зовнішньої сили Fτ =Fsinα, де α – кут між 
радіусом-вектором точки прикладання сили R  і вектором сили 
F . Припустимо, що сил тертя нема. Розіб’ємо тіло на елемен-
тарні маси Δmі і запишемо рівняння руху елемента маси 

iii Fam τ=∆ ,                                     (4.3)  

де ai – тангенціальне прискорення; Fτi – тангенціальна дотична до 
кола складова сили, яка діє на елемент ∆mi. Позначимо через Ri 
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відстань елемента ∆mi від осі обертання і замість тангенціального 
прискорення ai введемо кутове прискорення β (1.3), воно однако-
ве для усіх елементів тіла. Тоді рівняння (4.3) набуде вигляду 

 iii FRm τ=β∆ . 

Помножимо це рівняння на Ri : 

 iziiii MRFRm ==β∆ τ
2 . 

Тут Miz є моментом сили Fτi відносно осі обертання ОО’. Такі ж 
рівняння можна записати для всіх N елементів тіла. Додавши їх, 
отримаємо вираз  

( ) zizii MMRm ==β∆ ∑∑ 2 . 

Величина z
2
ii IRm =∆∑  є моментом інерції тіла відносно осі 

обертання, zzi MM =∑  – це сумарний момент обертальних сил 

відносно осі обертання ОО’. Оскільки вектор сумарного момен-
ту цих сил розташований уздовж осі ОО’, то останнє рівняння 
можна записати у векторному вигляді: 

 M=βzΙ z.                  (4.4) 

Цей вираз називають основним рівнянням динаміки 
обертального руху для випадку обертання тіла навколо неру-
хомої осі. З нього випливає таке: якщо на тіло, закріплене на 
нерухомій осі, діють моменти сил, то тіло обертається  
навколо цієї осі з кутовим прискоренням, яке прямо пропор-
ційне сумі моментів  сил, що діють. 

Як бачимо, рівняння (4.4) подібне до рівняння другого зако-
ну Ньютона: 

 Fa =m . 
В обертальному русі роль маси, тобто міри інертності, відіграє 
момент інерції, а роль сили – момент сили. Якщо сила спричинює 
прискорення тіла у поступальному русі, то момент сили – кутове 
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прискорення в обертальному русі. Тіло має момент інерції відно-
сно будь-якої осі завжди, незалежно від характеру руху, так само, 
як має масу. 

Запишемо умову рівноваги тіла, яке може обертатися 
навколо закріпленої осі. Умовою рівноваги такого тіла буде, 
очевидно, те, що сума моментів усіх сил, які діють на тіло, 
дорівнює  нулю. Це так званий закон моментів. Його окремим 
випадком є відоме правило важеля, яке визначає умову рівно-
ваги стрижня, що може обертатися навколо одної з точок опо-
ри. У загальному випадку умову рівноваги твердого тіла фор-
мулюють так: абсолютно тверде тіло перебуває в стані рів-
новаги, якщо рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, а також 
підсумковий момент сил дорівнюють нулю (вважаємо, що тіло 
не бере участі в рівномірному поступальному й обертальному 
рухах). Якщо повна енергія тіла дорівнює його потенціальній 
енергії, яка, до того ж, має мінімум, то рівновага буде стійкою. 

 

4.4.2. Обертання твердого тіла навколо нерухомої 
 точки 

Виведемо основний закон динаміки обертального руху для 
загальнішого випадку, коли тіло обертається навколо нерухомої 
точки. Можна сподіватися, що подібно до зв’язку між векторами 
p  і F  у поступальному русі, в обертальному русі твердого тіла 
також повинен бути аналогічний зв’язок між векторами L  і M .  

Тверде тіло будемо вважати системою N матеріальних точок, 
на які діють як внутрішні Fівн, так і зовнішні Fізв сили. 

Момент імпульсу L  системи матеріальних точок відносно 
точки О – це векторна сума моментів імпульсів iL  окремих її то-
чок: 

 [ ]∑∑ == iii prLL ; 

[ ]iii prL = . (4.5) 

Візьмемо похідну від виразу (4.5) за часом: 
  



 84

[ ] [ ] [ ]iiiiii
i

dt
d

dt
d prprprL

&& +== . 

Добуток  
[ ] 0=ii pr& , 

бо вектори v=r&  і vm=p  колінеарні. Крім того, 

 [ ] [ ]iii Frpr i=& , 

бо за законом Ньютона 

ii Fp =& ,  а  внзв iii FFF += . 

Отже, отримаємо таке рівняння: 

 [ ] [ ] [ ]внзв iiiiii
i

dt
d FrFrprL

+== & . 

Додамо почленно всі N таких рівнянь: 

 [ ] ∑∑∑∑ +=== внзв iiii
i

dt
d

dt
d МMprLL

& , 

де 
 [ ] звзв iii MFr = ,    [ ] внвн iii МFr = . 

Плече внутрішніх сил, які діють між частинками по пря-
мій, дорівнює нулю, тому й сума моментів усіх внутрішніх сил 
дорівнює нулю: 

0=∑ внiM , 
а 

 MM і =∑ зв  

– векторна сума моментів усіх зовнішніх сил відносно точки О, 
які діють на тіло. 
Отже, остаточно 

 ML
=

dt
d

.                   (4.6) 

Це основний закон динаміки обертального руху для за-
гального випадку: якщо на тіло з закріпленою точкою діють 
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моменти сил, то швидкість зміни моменту імпульсу цього тіла 
відносно деякої точки дорівнює сумі моментів усіх зовнішніх сил 
відносно цієї точки, які діють на це тіло.  

Цей закон подібний до другого закону Ньютона у загальному 
вигляді: 

 ∑= idt
d Fp

. 

Рівняння (4.6) називають рівнянням моментів, воно стосу-
ється будь-кого обертального руху. Моменти імпульсу L  і сили 
M  – це величини відносні, прив’язані до певної точки О у прос-
торі, від якої відкладено радіус-вектор r. Звичайно ця точка  
спільна для всіх цих векторів. Нею, наприклад, може бути поча-
ток координат. 

 


