


� Механічний рух тіл. Основна задача механіки та ї ї розв’язання
� Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система

відліку
� Відносність механічного руху
� Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.
� Траєкторія руху. Шлях і переміщення
� Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху тіла
� Закон додавання швидкостей
� Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху
� Нерівномірний рух. Середня швидкість. Миттєва швидкість.
� Рівноприскорений прямолінійний рух тіла. Прискорення руху

тіла
� Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного пря/

молінійного руху
� Графічне зображення рівноприскореного руху
� Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння
� Рівномірний рух тіла по колу. Лінійна і кутова швидкості. Період і

частота обертання
� Доцентрове прискорення тіла

§ 1 МЕХАНІЧНИЙ РУХ ТІЛ. ОСНОВНА ЗАДАЧА
МЕХАНІКИ ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Фізика розглядає різноманітні природні явища, з якими ви вже ознайо�
милися в основній школі: механічні, теплові, електричні, оптичні. У
старшій школі вивчатимемо їх детальніше, враховуючи вже набуті вами
знання з фізики і математики. Розпочнемо з розгляду механічного руху як
одного з найважливіших для практики і найпростіших для сприйняття
фізичних явищ.
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Усі тіла навколо нас у будь�який момент часу мають певне розташуван�
ня у просторі. Якщо з часом положення тіл змінюється, то кажуть, що тіла
рухаються.

Механічний рух — це зміна з часом взаємного положення в просторі ма�
теріальних тіл або взаємного положення частин даного тіла.
Розділ фізики, в якому пояснюється механічний рух матеріальних тіл, а також
взаємодії, які відбуваються при цьому між ними, називають механікою.

Термін «механіка» вперше ввів Арістотель, в перекладі з грецької він
означає машина або пристрій.

Щоб вивчити рух тіла, треба дослідити, як змінюється його положення
в просторі з часом, тобто вміти визначати його координати в будь який мо�
мент часу. Так, астрономи, знаючи закони руху небесних тіл, можуть роз�
рахувати з великою точністю, наприклад, появу в певний момент у певній
ділянці неба комети.

Основна задача механіки полягає у визначенні положення тіла в будь�який
момент часу.
Така задача має єдиний розв’язок тільки за конкретних початкових

умов, тобто коли відомі початкове положення (координати) тіла і почат�
кова швидкість його руху. Розв’язок основної задачі механіки матема�
тично подається у вигляді певної функції (залежності) координат тіла від
часу.

У цьому розділі ми будемо досліджувати тільки просторові (геомет�
ричні) характеристики механічного руху тіла, його траєкторію, координа�
ти та швидкість, не враховуючи маси тіла та причин, які змінюють стан
його руху.

Розділ механіки, в якому вивчають рухи матеріальних тіл без урахування мас цих
тіл і сил, що на них діють, називають кінематикою.
Отже, щоб розв’язати основну задачу механіки, насамперед треба з’ясу�

вати, які існують різновиди руху та їх характеристики.

1. Що таке механічний рух?
2. Сформулюйте завдання механіки як розділу фізики.
3. У чому полягає основна задача механіки та розв’язання її в кінематиці?
4. Що вивчає кінематика?

§ 2 ФІЗИЧНЕ ТІЛО І МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА. СИСТЕМА
ВІДЛІКУ

Під час дослідження руху якогось тіла постає завдання визначати його
положення у просторі у певні моменти часу. Наприклад, ми хочемо описати
рух каменя, який кинули в річку. Камінь має певні розміри і форму, скла�
дається з величезної кількості молекул (атомів), під час польоту він безлад�
но обертається, окремі його точки рухаються по�різному. Щоб описати
детально рух такого тіла, треба дослідити рух усіх його частинок — це
настільки складна задача, що на її розв’язання не вистачить обчислюваль�
них потужностей і часу.
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Проте у фізиці часто задачу, за�
лежно від її умов, можна розв’яза�
ти наближено і отримати цілком
задовільний результат. Для цього
замість реального тіла розгляда�
ють його спрощену ідеальну мо�
дель, тобто об’єкт, у якому нехту�
ють несуттєвими для даної задачі
властивостями заданого тіла, за�
лишаючи лише його основні, виз�
начальні риси.

Якщо камінь у наведеному при�
кладі до падіння у воду подолав
відстань, значно більшу за його
розміри, то вони не будуть суттєво
впливати на характер його руху й у
граничному випадку тіло можна
вважати точкою.

Крім того, на рух тіла не впли�
вають його атомна структура, теп�
лові, електричні, оптичні власти�
вості тощо. Для опису тіла, а
пізніше і причин цього руху, до�
сить, щоб геометрична точка мала
масу, що дорівнює масі даного
тіла, і могла рухатись. Таку ідеаль�
ну модель реального тіла назива�
ють матеріальною точкою.
Матеріальною точкою є тіло, роз�
мірами якого за даних умов руху можна
знехтувати.

У наведеному визначенні дуже
важливі слова «за даних умов
руху», які виражають обмеженість
застосування даного поняття. Ма�
теріальна точка — поняття
відносне, а не абсолютне. Одне й
те саме тіло в одній задачі можна
розглядати як матеріальну точку
(рух космічного корабля на орбіті,
рух океанського лайнера, які є
малими порівняно з шляхами, що
вони долають), а в іншій — як тіло
скінченних розмірів і певної форми
(стикування одного космічного ко�
рабля з іншим). У більшості ви�

падків далі у нашому курсі вважатимемо рухомі тіла матеріальними
точками. Зрозуміло, що задача опису механічного руху тіл дуже спрос�
титься.
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У наведених вище прикладах усі точки рухомого тіла рухалися
по�різному. Але на практиці дуже часто тіла рухаються так, що всі їх точ�
ки рухаються однаково. Однаково рухаються точки кузова автомобіля на
прямій ділянці дороги, різця токарного верстата, вантажу на канаті
піднімального крана (мал. 1, а), кабінок колеса огляду (мал. 1, б), поршня
у циліндрі двигуна автомобіля, шухляди, що витягують зі столу, санчат,
що спускаються з гори, голки швейної машини, ручки під час письма
(мал. 1, в) тощо.

Рух тіла, під час якого всі його точки рухаються однаково, називають посту/
пальним.
Коли тіло рухається поступально, будь�який виділений напрям у тілі,

наприклад, пряма вздовж планки висувної шухляди, залишається пара�
лельним зі своїм положенням в будь�який момент часу. Іншими словами,
тіло при поступальному русі не обертається. Зрозуміло, що під час
дослідження поступальних рухів досить описати рух лише однієї точки
тіла, що також значно спрощує розв’язання основної задачі механіки.

Місцезнаходження досліджуваного тіла під час руху можна визначити,
вказавши його розташування відносно іншого тіла.

Тіло, відносно якого визначають положення інших тіл у різні моменти часу, нази�
вають тілом відліку.
Для визначення положення тіла відносно тіла відліку математично ко�

ристуються певною системою координат. За початок декартової системи
координат беруть довільну точку тіла відліку, з якою жорстко пов’язують
осі системи. Користуючись одиничним масштабом, можна визначити коор�
динати х, у, z будь�якої точки простору, відкладаючи масштаб у напрямі
координатних осей. Положення кожної точки в просторі визначається
трьома координатами (мал. 2, а), на площині — двома (мал. 2, б), на
прямій — однією (мал. 2, в).

Якщо точка рухається відносно тіла відліку, то потрібно знати не тільки
де, а й коли вона перебуває у відповідному місці. Отже, для одержання по�
вної інформації про рух тіла (точки), треба вміти вимірювати час. Час
вимірюють, використовуючи будь�який перебіг рівномірного періодичного
процесу, наприклад хід годинника.

Тіло відліку, з яким пов’язана система координат, і годинник для вимірювання
часу, утворюють систему відліку.
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Наведемо приклад системи відліку, яка
відрізняється від описаної вище. Щоб виявити
місцезнаходження літака, радіолокатор посилає
сигнал і через час t приймає відбитий сигнал
(мал. 3). Відстань до літака обчислюється за

формулою l c
t

�
2

, де с � 3 · 108 м/с — стала

швидкість сигналу.
Місцезнаходження літака відносно радіолока�

тора в цьому разі визначається також трьома ко�
ординатами: відстанню до літака l і двома кутами,
які визначають за розташуванням антени під час
вимірювань, — кутом азимуту напряму на літак

відносно напряму на північ і кутом між горизонталлю та напрямом на літак.
Під час руху положення тіла змінюється відносно системи координат,

тобто з часом змінюються і значення координат певної точки тіла. Розгля�
немо, як у фізиці визначають зміну фізичної величини з часом. Наприк�
лад, координати точки, відлічені вздовж осей координат у момент часу,
який прийняли за початковий (t0 � 0), дорівнювали відповідно x0, y0, z0.
Через певний інтервал часу t – t0 (або просто t, оскільки t0 � 0) вони зміни�
лися і набули значень x, y, z. Це означає, що за час t координата x змінила�
ся на (x – x0), координата y — на (y – y0), координата z — на (z – z0). Кожна
з різниць x – x0, y – y0, z – z0 є також фізичною величиною — зміною коор�
динат x, y, z за відповідний інтервал (зміну) часу t – t0. Щоб визначити
зміну будь+якої фізичної величини, треба від її кінцевого значення відня+
ти її початкове значення.

Часто застосовують скорочений запис зміни фізичної величини за допо�
могою знака � (грецька літера дельта), який пишуть перед позначенням
змінюваної фізичної величини, наприклад: �x � x – x0, �y � y – y0, �z �

� z – z0, �t � t – t0.

1. З якою метою в механіці користуються ідеальними моделями?
2. Що розуміють під матеріальною точкою? Чи можна сказати, що це просто дуже
маленьке тіло?
3. В яких випадках застосовують поняття матеріальної точки?
4. Які ознаки поступального руху?
5. Коли в механіці під час дослідження руху можна обмежитись описом руху однієї
точки?
6. Чим відрізняються між собою тіло відліку і система відліку?
7. Що таке зміна фізичної величини? Як її визначають?

§ 3 ВІДНОСНІСТЬ МЕХАНІЧНОГО РУХУ

Досліджуючи механічний рух, тіло відліку можна обирати довільно,
але звичайно його обирають з міркувань зручності, щоб опис руху мав най�
простіший вигляд. Зокрема можна розглядати кілька різних тіл, з кожним
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з яких пов’язана своя система пря�
мокутних координат з довільним
орієнтуванням осей. Це дає мож�
ливість одночасно розглядати по�
ложення одного тіла в різних
системах координат. Зрозуміло,
що в різних системах координат
положення того самого тіла може
бути зовсім різним. Наприклад,
місцезнаходження автомобіля на
шляху можна визначити, зазна�
чивши, що він знаходиться на
відстані l1 на північ від населеного
пункту А (мал. 4). Водночас можна
сказати, що автомобіль знаходить�
ся на відстані l2 на схід від пункту
В. Це означає, що положення тіла
відносне: воно різне відносно
різних тіл відліку і пов’язаних з ними систем координат.

З відносності положення тіла випливає також відносність будь+якого
механічного руху. У чому ж вона полягає?

Вибране тіло буде рухатись по�різному відносно інших тіл: людина, яка
їде в потязі, відносно Землі рухається, а відносно вагону потяга перебуває
в стані спокою. Літаки, що летять групою, один відносно одного знахо�
дяться в стані спокою, відносно Землі рухаються з великою швидкістю, на�

приклад 900
км

год
, відносно такої ж групи літаків, що рухаються у

зворотному напрямі, вони рухаються зі швидкістю 1800
км

год
.

Будь�який механічний рух і, зокрема, стан спокою тіла є відносним.

Відповідаючи на запитання, рухається тіло чи знаходиться в стані спо�
кою, необхідно вказати, відносно яких тіл розглядається рух цього тіла.
Безглуздо і неможливо розглядати якийсь «абсолютний рух» тіла або «рух
взагалі», безвідносно до певного тіла відліку.

1. У чому полягає відносність механічного руху?
2. Як визначити, рухається тіло чи перебуває у стані спокою?
3. Поясніть, хто перебуває в русі: пасажир, який їде в автобусі, чи людина, яка
стоїть на автобусній зупинці?
4. Що насправді рухається: Земля навколо Сонця чи Сонце навколо Землі?

§ 4 ВЕКТОРНІ І СКАЛЯРНІ ВЕЛИЧИНИ. ДІЇ НАД
ВЕКТОРАМИ

Фізичні величини, що характеризують фізичну систему і її стани (на�
приклад, взаємодію і механічний рух тіл) відображаються відповідними
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математичними об’єктами. Наприклад, щоб задати масу, температуру,
об’єм тіла, треба визначити тільки їх числові значення у певних одиницях.
Щоб задати силу або швидкість, треба обов’язково знати, крім числового
значення, ще і їхній напрям у просторі, від чого залежить перебіг самого
явища.

Фізичні величини, які виражають тільки числом, називають скалярними або
скалярами.
Математичні дії із скалярними величинами здійснюють за відомими

вам правилами арифметики.
Фізичні величини, які характеризують числовим значенням, напрямом і геомет�
ричним способом додавання, називають векторними або векторами.
Числове значення вектора називають модулем вектора. Модуль векто�

ра — величина скалярна й додатна. Векторну фізичну величину зобража�
ють стрілкою, довжина якої в обраному масштабі дорівнює модулю
вектора, а напрям збігається з напрямом фізичної величини (мал. 5). Якщо
модуль вектора дорівнює нулю, то вектор зображається точкою.

Позначають вектори напівжирними літерами, наприклад, a, b, c, або
світлими літерами зі стрілками над ними:

�
a,

�

b,
�
c.

Модуль вектора позначають або за допомогою математичного знака мо�
дуля |

�
a |, |

�

b |, |
�
c |, або просто світлими літерами a, b, c. Надалі користува�

тимемося цим останнім позначенням модуля вектора.
Вектори

�
a і

�

b є рівними, якщо вони мають однакові модулі і напрями
(мал. 6). Вектори можна множити на скаляр. Якщо помножити вектор

�
a на

скаляр k, то отримаємо вектор
�
p такого самого напряму, як у вектора

�
a, з

модулем, що дорівнюватиме добутку модуля вектора
�
a на скаляр k:

�
p � k

�
a.

Якщо вектор
�
a помножити на (–1), то його модуль залишиться таким са�

мим, а напрям зміниться на протилежний. Якщо вектори
�
a і

�

b рівні за мо�
дулем і мають протилежні напрями, то їх називають протилежними і
записують так:

� �

a b� � (мал. 7).
Математичні вектори можна переносити паралельно щодо самих себе, з

фізичними векторами це можна робити не завжди (наприклад, у задачах
на рівновагу, коли дія важеля залежить від точки прикладання вектора
сили).

Вектори можна додавати за правилами геометричного, або векторно�
го, додавання. Якщо додати вектори

�
a і

�

b , то отримаємо вектор їхньої
суми

�
c, таку дію записують у вигляді векторної рівності:

� � �
a b c� � . Щоб

визначити напрям і довжину (модуль) вектора суми
�
c користуються та�

кими правилами.
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Правило паралелограма. Якщо вектори
�
a і

�

b мають спільний початок,
то для їх додавання треба побудувати на цих векторах (як на сторонах) па�
ралелограм (мал. 8), діагональ якого буде вектором суми векторів

�
a і

�

b.
Якщо в цьому паралелограмі від кінця вектора

�
a до кінця вектора

�

b провес�
ти другу діагональ, то вона дорівнюватиме вектору різниці векторів

� �

a b�
(перевірте це для вправи).

Якщо вектори
�
a і

�

b не мають спільного початку, то їх можна за допомо�
гою паралельного переносу привести до спільного початку.

Правило трикутника. Паралельним переносом вектора
�

b сумістити його
початок із кінцем вектора

�
a, тоді вектором суми

� � �

с a b� � буде вектор, що
з’єднує початок вектора

�
a і кінець вектора

�

b (мал. 9). Правило трикутника
еквівалентне правилу паралелограма, але його зручно застосовувати, коли
треба додавати декілька векторів. Також за цим правилом неважко отри�
мати різницю векторів

� � �

с a b� � . Перепишемо цю рівність у вигляді
� � �

с a b� � �( ), бачимо, що віднімання вектора еквівалентне додаванню проти�

лежного йому вектора ( )�
�

b , що неважко зробити.
Коли вектори напрямлені вздовж однієї прямої або паралельні, їх нази�

вають колінеарними. Колінеарні вектори можуть бути напрямлені в один
бік, або в протилежні боки. Ви стикалися з обома випадками у 8 класі,
коли визначали рівнодійну сил, прикладених до тіла, і які діяли вздовж
однієї прямої (мал. 10, а, б).

Колінеарні вектори додаються так само, як і неколінеарні, які ми роз�
глядали вище. Задача у цьому разі значно спрощується, результат вам доб�
ре відомий: за модулем результуючий вектор дорівнює або арифметичній
сумі (коли вектори напрямлені в один бік), або арифметичній різниці
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(коли вектори напрямлені протилежно) модулей векторів, що додаються.
Результуючий вектор у першому випадку напрямлений так само, як і
складові, у другому — у бік більшого за модулем вектора.

Рівняння механіки, як побачимо далі, мають зручну і наочну векторну
форму, але під час обчислень ми оперуємо числами (скалярами), тому під
час розв’язання задач виникає потреба перейти від векторного до скаляр�
ного запису. Для цього ознайомимося з поняттям проекції вектора на коор�
динатну вісь і правилами дій з проекціями векторів.

Вам добре відомо з геометрії поняття проекції точки на пряму (вісь).
Проекцією точки на пряму (вісь) називають основу перпендикуляра, опущено�
го з цієї точки на пряму.
Зрозуміло, що оскільки відрізок складається із послідовної і безперер�

вної сукупності точок, то проекція відрізка на вісь складатиметься із про�
екцій усіх його точок на цю вісь; це буде відрізок на осі, обмежений
проекціями початку і кінця даного відрізка.

На мал. 11, а, б зображені вектори
�
a i

�

b, по�різному орієнтовані відносно
осей координат. Проекції точок і відрізків позначаються їхніми символами
з нижнiм індексом осі, проекція на яку розглядається. Наприклад, на
мал. 11, а Ax, Cx — проекції початків векторів

�
a i

�

b на вісь Ох; на мал. 11, б
By, Dy — проекції кінців векторів

�
a i

�

b на вісь Oy. Визначаючи проекцію
вектора на вісь, треба враховувати, що знак проекції залежатиме від
орієнтації цього вектора відносно осі.

Проекцію вектора на обрану вісь вважають додатною, якщо від проекції почат�
ку вектора до проекції його кінця треба рухатися у напрямі цієї вісі.
Проекцію вектора на обрану вісь вважають від’ємною, якщо від проекції почат�
ку вектора до проекції його кінця треба рухатися у напрямі, протилежному на�
пряму цієї вісі.
Відповідно до цих правил проекція вектора

�
a на вісь Ox буде додатною,

тобто ax > 0, а проекція вектора
�

b на вісь Ox — від’ємною, тобто bx < 0.
Якщо відомі проекції кількох векторів на певну вісь, то, користуючись

наведеними правилами і правилами додавання векторів, неважко визначи�
ти проекцію суми векторів на цю вісь.

Проекція вектора суми векторів на певну вісь дорівнює сумі проекцій век/
торів/доданків на цю вісь.

Якщо
� � �

c a b� � , то
� � �

c a bx x x� � , і
� � �

c a by y y� � . Перевірте це самостійно.
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Ви бачите, що на площині векторному рівнянню відповідають два ска�
лярних рівняння. Значення проекцій векторів залежать від їх розташуван�
ня відносно системи координат, тому під час розв’язання задач
намагаються вибирати напрями координатних осей таким чином, щоб
спростити математичні перетворення і обчислення.

На малюнку 12, а—в показано різні випадки орієнтації вектора швид�
кості тіла

�
v відносно осей координат. У загальному випадку вектор

�
v на�

прямлений під кутом � до осі Ox (мал. 12, в) і його проекції
визначатимуться за формулами тригонометрії: vx � v cos � і vy � v sin �.
Якщо вектор

�
v напрямлений паралельно осі Ox, то, як видно з малюнка 12,

а, модулі вектора і його проекції збігаються. При перпендикулярному роз�
ташуванні вектора

�
v відносно осі Ох (мал. 12, б) проекції його початку і

кінця на цю вісь збігаються і модуль проекції дорівнює нулю.

1. Чим відрізняються векторні величини від скалярних?
2. Наведіть приклади векторних і скалярних величин.
3. За якими правилами додаються вектори?
4. Як знайти проекції векторів на координатні осі?

Р о з в ’ я з у є м о р а з о м
1. В яких з наведених нижче прикладах досліджуване тіло можна вва�

жати матеріальною точкою: а) обчислюють тиск трактора на ґрунт; б) ви�
значають висоту підйому ракети; в) розраховують роботу, виконану під час
піднімання залізобетонної плити перекриття відомої маси на задану висо�
ту; г) обчислюють масу сталевої кульки, користуючись мензуркою?

Відповідь: у випадках «б» і «в».
2. Коли літак летить над хмарами, то пасажирам іноді здається, що

літак падає вниз на хмари, чого насправді немає. Чим це пояснити?
Відповідь: насправді хмари внаслідок конвекції піднімаються вгору і

здається, ніби літак падає вниз.
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1. Які рухи є рівномірними, а які — нерівно�
мірними: а) рух літака на зльоті; б) спускан�
ня на ескалаторі метрополітену; в) рух по�
їзда при наближенні до станції?

2. Яким буде рух колеса автомобіля, коли за
ним спостерігатиме людина, що сидить у
цьому автомобілі біля вікна?

3. Наведіть приклади задач, в яких Місяць:
а) можна вважати матеріальною точкою; б)
не можна вважати матеріальною точкою.

4. Чи можна вважати Землю матеріальною
точкою, визначаючи: а) відстань від Землі
до Сонця; б) шлях, пройдений Землею по
орбіті навколо Сонця за місяць; в) довжину
екватора; г) швидкість руху точки екватора

під час добового обертання Землі навколо осі; ґ) швидкість руху Землі
по орбіті навколо Сонця?

5. Чи може людина, яка знаходиться на рухомому ескалаторі, бути у стані
спокою в системі відліку, пов’язаній із Землею?

6. Додайте вектори за правилами трикутника і паралелограма (мал. 13, а, б).

7. Велосипедист, що рухається по дорозі, крутить педалі. Який при цьому
рух педалей — поступальний чи обертальний?

8. Чи можна вважати матеріальною точкою снаряд під час розрахунку:
а) дальності польоту снаряда; б) форми снаряда, яка забезпечує змен�
шення опору повітря?

9. Чи можна вважати матеріальною точкою залізничний состав довжиною
приблизно 1 км під час розрахунку шляху, пройденого за кілька се�
кунд?

10. Чому в літаку під час польоту, дивлячись в ілюмінатор на безхмарне
небо, ми не відчуваємо, що літак летить?
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11. Швидкість штормового вітру 30
м

с
, а швидкість руху автомобіля дося�

гає 150
км

год
. Чи може автомобіль рухатися так, щоб перебувати у спокої

відносно повітря?

12. Швидкість руху велосипедиста 36
км

год
, а швидкість вітру 4

м

с
. Яку

швидкість має вітер у системі відліку, пов’язаній з велосипедистом,
коли: а) вітер зустрічний; б) вітер попутний?

13. Знайдіть проекції векторів на координатні осі (мал. 14).

§ 5 ТРАЄКТОРІЯ РУХУ. ШЛЯХ І ПЕРЕМІЩЕННЯ

Матеріальна точка під час механічного руху з часом послідовно займає
різні положення у просторі, кожному з яких відповідають значення коор�
динат у заданій системі відліку. Неперервна сукупність точок, що визнача�
ються цими координатами, утворює у просторі уявну лінію�траєкторію,
вздовж якої рухалося тіло.

Траєкторією руху точки називається уявна лінія, яку описує тіло під час руху.
Траєкторія — це слід, який залишає тіло під час свого руху, най�

частіше — невидимий, інколи — видимий (слід від велосипедних коліс на
сухому асфальті після подолання калюжі), інколи — заздалегідь заданий
(залізничні або трамвайні колії). За формою траєкторії механічні рухи бу�
вають прямолінійними (траєкторія — пряма лінія) і криволінійними,
коли тіло рухається вздовж довільної кривої (мал. 15). За траєкторією лег�
ко визначити шлях, пройдений тілом під час руху, — досить виміряти дов�
жину траєкторії.

Шлях — це довжина траєкторії, яку описало рухоме тіло (матеріальна точка) за
певний інтервал часу.
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Шлях є скалярною фізичною величиною,
оскільки не має визначеного напряму і характе�
ризується лише значенням. Шлях позначають
латинською літерою l. У Міжнародній системі
одиниць (СІ) одиницею шляху є один метр (1 м).

На практиці знання шляху, який пройшло
рухоме тіло, дає змогу визначити, наприклад,
час і кількість пального, що потрібні для його
подолання, але цього не досить для визначення
положення тіла наприкінці руху. Отже, це мож�
на зробити, якщо відомі напрями, у яких пере�
бувало тіло на початку і наприкінці руху, а

також відстані до нього від тіла відліку в ці моменти. Знаємо, що число і
напрям характеризують вектор, отже, ми прийшли до доцільності вектор�
ного опису механічного руху. Переваги такого опису полягають у його ма�
тематичній наочності, крім того, такий спосіб задання положення тіла не
залежить від орієнтації системи координат у просторі.

На мал. 16 точка А з координатами x, y відповідає положенню рухомої
матеріальної точки на площині, а напрямлений відрізок

�
r, що з’єднує по�

чаток координат і точку А, визначає відстань матеріальної точки від тіла
відліку і напрям на неї.

Вектор, проведений з початку системи відліку в дану точку, називають
радіус/вектором цієї точки.
Такий векторний спосіб задання місцеположення точки у просторі

відповідає наведеному раніше прикладу про визначення положення літака
радіолокатором (мал. 3).

Якщо з кінця радіус�вектора опустити перпендикуляри на осі коорди�
нат, то можна визначити проекції радіус�вектора

�
r на ці осі: rx — проекція

радіус�вектора
�
r на вісь Ox, ry — проекція радіус�вектора

�
r на вісь Oy. На

мал. 16 добре видно, що знайдені проекції збігаються з координатами точ�
ки A:

r xx � , r yy � .
Якщо точка А рухається певною траєкторією, то довжина і напрям век�

тора
�
r будуть відповідно змінюватися. На мал. 17

�
r0 — це радіус�вектор ма�

теріальної точки в початковий момент руху, а
�
r — радіус�вектор цієї точки

у кінцевий момент руху, він показує, де перебуватиме тіло через час руху t.
Тоді, щоб визначити зміну в положенні тіла за час руху, треба, як ви

вже знаєте, знайти різницю між векторами
�
r і

�
r0 за правилом трикутника.

Це буде вектор
�
s, що з’єднує кінці цих векторів, він напрямлений до кінця

вектора
�
r:

� � � �
r r r s� � �0 � . (1.1)

Вектор
�

s1, проведений з початкового положення матеріальної точки до її кінце�
вого положення, називають переміщенням цієї точки за певний час
Переміщення — дуже важлива фізична величина, що показує, на яку

відстань і в якому напрямі змістилося тіло за даний час. Знаючи, як пе�
реміщення змінюється з часом, можна розв’язати основну задачу для будь�
якого механічного руху. Як видно на мал. 17, якщо відомі радіус�вектор
початкового положення тіла

�
r0 , переміщення тіла

�
s за час t, то радіус�век�
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тор
�
r кінцевого положення тіла

можна визначити векторним дода�
ванням цих векторів:

� � �
r r s� �0 . (1.2)

Отриманий вираз називають
рівнянням будь�якого механічного
руху у векторній формі, тут поточ�
ний радіус�вектор і переміщен�
ня — функції часу:

� �
r r t� ( ) i

� �
s s t� ( ).

Цей загальний векторний розв’я�
зок основної задачі механіки дуже
наочний, але ним не можна ско�
ристатися для безпосереднього об�
числення координат тіла у будь�
який момент часу. Для цього його
треба переписати у проекціях на
осі координат, оскільки проекція
вектора — це скаляр. Вираз у про�
екціях на координатну вісь буде
мати такий самий вигляд, як і век�
торний вираз, але замість векторів
треба записати відповідні проекції
на осі координат. На мал. 17 маємо
дві осі координат, отже, наша век�
торна рівність розпадається на дві
скалярні рівності (два рівняння
руху) — для осей Ox і Oy:

x x sx� �0 ,
y y sy� �0 , (1.3)

де x0, y0, x, y — проекції радіус�векторів
�
r i

�
r0 , які дорівнюють відповідним

координатам їх кінців, sx i sy — проекції переміщення
�
s відповідно на осі Ox

i Oy. Якщо початкові координати x0, y0 перенести у ліву частину цих рівнос�
тей, то одержимо вирази для проекцій преміщення:

s x x xx � � �0 � ,
s y y yy � � �0 � . (1.4)

Проекції переміщення
�

s на осі координат Ox і Oy дорівнюють змінам коор/
динат тіла x і y.
Одержані скалярні вирази вже дають змогу, знаючи початкові коорди�

нати точки і залежність проекцій переміщення від часу, обчислювати ко�
ординати точки для будь�якого моменту. Надалі якраз і будемо вивчати
залежності проекцій переміщення від часу для різних видів механічного
руху, тобто знаходити рівняння руху для конкретних видів руху.

На мал. 18 показано криволінійну траєкторію, яку тіло описало, рухаю�
чись із точки A в точку B, і відповідне переміщення. Видно, що довжина
(модуль) переміщення у загальному випадку менша за пройдений тілом
шлях за певний інтервал часу. Тільки, якщо тіло рухається вздовж прямої і
весь час в один бік, то пройдений ним шлях дорівнює модулю переміщення.

В процесі руху шлях, пройдений тілом, із часом може тільки зростати, а
переміщення, залежно від виду руху, з часом може зростати, зменшувати�
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ся і навіть набувати нульового значен�
ня. Це буває, коли тіло, рухаючись,
повертається у точку, з якої починало
рух. Прикладом може бути рух тіла по
колу (мал. 19). Як ми бачимо, під час
руху тіла із точки А в точку В за годин�
никовою стрілкою модуль його пе�
реміщення на початку збільшується,
поки не набуде максимального значен�
ня (діаметра кола), а потім змен�
шується і набуває нульового значення
у точці початку руху.

1. Що таке траєкторія руху?
2. Чи залежить траєкторія руху тіла від системи відліку?
3. Що таке пройдений шлях?
4. Що називають радіус�вектором точки?
5. Що називають переміщенням тіла?
6. Як за переміщенням визначити положення тіла під час руху?
7. Чим відрізняється переміщення від пройденого шляху?
8. Чому дорівнює переміщення годинникової стрілки за добу? за 2 год?
9. Коли пройдений шлях і переміщення будуть однаковими? Наведіть приклади.

10. Які переваги векторного опису механічного руху?

§ 6 РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ.
ШВИДКІСТЬ РУХУ ТІЛА

У 8 класі ви вивчали, що прямолінійним рівномірним рухом називають
такий рух, при якому тіло за будь�які однакові інтервали часу проходить
однаковий шлях. Дамо інше означення названого руху і з’ясуємо певні
відмінності.

Прямолінійним рівномірним рухом називається рух, при якому тіло за
будь�які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.
Якщо за деякий інтервал часу �t здійснюється переміщення �

�
s, то за

подвоєний інтервал часу 2�t переміщення є подвоєним 2�
�
s, за потроєний

інтервал часу 3�t — потроєним 3�
�
s і т. д. Іншому значенню �t відповідає

інше �
�
s, але відношення переміщення до часу

�

�

�
s

t
буде таке саме. Отже, з

означення рівномірного прямолінійного руху випливає, що відношення
�

�

�
s

t
не залежить від значення  інтервалу часу �t.

У подібних випадках кажуть, що розглядувана величина
�

�

�
s

t
незмінна,

інваріантна щодо зміни �t. Інваріантні в різних розуміннях величини роз�
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глядають у фізиці як об’єктивні характеристики фізичних процесів або
властивостей.

Оскільки переміщення �
�
s — величина векторна, а час �t — величина

скалярна, відношення
�

�

�
s

t
є вектор. Для даного рівномірного прямолінійно�

го руху вектор
�

�

�
s

t
характеризує переміщення тіла за одиницю часу. Ця век�

торна величина є основною характеристикою прямолінійного рівномірного
руху і   називається швидкістю руху тіла.

Швидкість прямолінійного рівномірного руху — це векторна фізична величи�
на, яка характеризує переміщення тіла за одиницю часу і визначається відно�
шенням переміщення тіла до інтервалу часу, протягом якого це переміщення
відбулося:

�
�

v
s

t
�

�

�
.                                                          (1.5)

Напрям швидкості рівномірного прямолінійного руху збігається з на�
прямом переміщення тіла.

Зазначимо, що в формулі для обчислення швидкості �t можна брати
будь�яким, а �

�
s має відповідати взятому �t. Тоді формула буде мати такий

вигляд:
�

�

v
s

t
� , (1.6)

де
�
s — переміщення тіла; t — час руху тіла.
За одиницю швидкості руху тіла у фізиці вибирають відповідно до фор�

мули швидкість такого рівномірного руху, в якому тіло за одиницю часу
здійснює переміщення, значення якого дорівнює одиниці довжини. У
Міжнародній системі одиниць (СІ) незалежними є одиниця довжини метр
(1 м) і одиниця часу секунда (1 с). Одиницею швидкості руху тіла в СІ є
один метр за секунду (1 м/с).

Під час розв’язання задач векторні фізичні величини, що характеризу�
ють рух тіла, як зазначалось раніше, записують у проекціях на відповідну
вісь, тобто:

vx

s

t
x� , (1.7)

звідки sx � vxt.
Проекція вектора на вісь — це відрізок осі між проекцією початку і

кінця вектора на цю ж вісь. Вона може бути додатною, якщо напрями век�
тора і вибраної осі збігаються, від’ємною, якщо ці напрями не збігаються,
дорівнювати нулю, якщо вектор перпендикулярний до осі.

Отже, знаючи проекцію швидкості руху тіла, за формулою можна знай�
ти проекцію його переміщення за
будь�який інтервал часу. Якщо
тіло не змінювало напрям руху, то
модуль переміщення (у даному
разі його проекція) дорівнює про�
йденому шляху: sx � l.

Припустимо, що тіло рухається
вздовж певної прямої (мал. 20).
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Напрямимо вздовж цієї прямої одну з координатних осей, наприклад вісь
Ох.

Якщо за певний час t тіло перемістилося з точки А, координата якої
дорівнює х0, у точку В з координатою х, то можна сказати, що тіло
здійснило додатне переміщення, довжина якого дорівнює s x xx � � 0 . Про�
екція швидкості на вісь Ох у даному випадку також є додатним числом
v vx � , оскільки швидкість завжди напрямлена в той самий бік, що й пе�
реміщення, тому можна записати: x x vt� �0 , або

x x vt� �0 . (1.8)

Якщо переміщення напрямлене у протилежний бік, то проекції пе�
реміщення і швидкості виражатимуться від’ємними числами і тоді отри�
муємо

x x vt� �0 . (1.9)

З формул х � x0 + vt і х � x0 – vt бачимо, що для знаходження поло�
ження тіла в будь�який момент часу (в даному випадку воно визначається
координатою х) слід знати початкове положення тіла (координату x0) і
швидкість його руху.

Зробимо висновок: для розв’язання основної задачі механіки, тобто ви�
значення положення тіла в будь�який момент часу, необхідно знати обидві
характеристики його швидкості — напрям і числове  значення.

Під час рівномірного прямолінійного руху тіла в один бік довжина його
переміщення (числове значення або модуль) дорівнює пройденому шляху.
Проте на відміну від переміщення довжина пройденого шляху — величина
скалярна, яка не може зменшуватися. Саме цю величину вимірює лічиль�
ник кілометрів, який є на кожному автомобілі. Координата ж тіла може
змінюватись як завгодно.

Скалярною величиною є числове значення швидкості. Саме цю скалярну
величину показують встановлені на автомобілях чи мотоциклах спідометри.
Проте лічильнику, як і спідометру, «байдуже»: куди рухається автомобіль.

1. Який рух називається рівномірним прямолінійним?
2. Що таке швидкість руху тіла? Чому швидкість руху тіла — векторна величина?
3. Які одиниці швидкості вам відомі? Які співвідношення між ними?
4. Що таке рівняння руху?

§ 7 ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

Розглянемо рух тіла, наприклад човна, що перетинає річку перпендику�
лярно до течії (мал. 21 а, б), спостерігаючи цей рух з нерухомої системи
відліку (берег річки) і з рухомої (вода у річці).

Якби вода у річці була нерухомою (озеро), то човен, рухаючись відносно
неї уздовж осі Oy, через певний час опинився бу точці А, тобто відносно
води він здійснив би переміщення s1. Насправді вода у річці тече вздовж
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осі Ox за той самий час її переміщення s2, і вона зносить човен. Якби він не
віддалявся від берега, то опинився б разом з водою у точці В.

Яким же буде результуюче переміщення човна відносно нерухомої сис�
теми відліку (берега)?

Щоб відповісти на це запитання, слід додати два вектори
�
s1 i

�
s2 за прави�

лом паралелограма (мал. 21, a) або трикутника (мал. 21, б).
Згідно з правилом паралелограма сумарний вектор

�
s є діагоналлю пара�

лелограма, побудованого на векторах
�
s1 i

�
s2 як на сторонах; при цьому по�

чатки всіх трьох векторів знаходяться в одній точці:

� � �
s s s� �1 2 . (1.10)

Це рівняння називають правилом додавання переміщень: переміщення
тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює векторній сумі його пе+
реміщення відносно рухомої системи відліку і переміщення рухомої систе+
ми відліку відносно нерухомої.

Отже, рух човна складається з двох незалежних один від одного рухів —
руху човна і руху річки. Таким чином, човен відносно берега здійснить пе�
реміщення на вектор

�
s і пристане до берега у точці С.

Розділимо кожний член виразу для переміщень на спільний для них час
руху t:

s

t

s

t

s

t
� �

� �

1 2 .

Бачимо, що
�

�s

t
v� — швидкість човна відносно нерухомої системи відліку

(берега),
�

�s

t
v1

1� — швидкiсть човна відносно рухомої системи відліку

(води),
�

�s

t
v2

2� — швидкість течії відносно берега, тобто рухомої системи

відліку відносно нерухомої. Зробивши такі заміни, отримаємо правило (за+
кон) додавання швидкостей:

� � �
v v v� �1 2 . (1.11)
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Отже, швидкість човна в річці складається з векторної суми швидкості
човна у стоячий воді і швидкості самої течії, тобто швидкість тіла відносно
нерухомої системи відліку дорівнює векторній сумі швидкості тіла віднос+
но рухомої системи відліку і швидкості рухомої системи відліку відносно
нерухомої.

На цьому прикладі ми ще раз пересвідчилися у відносності станів руху і
спокою: бачимо, що траєкторії, швидкості і переміщення тіл суттєво
розрізняються залежно від того, у якій системі відліку ми їх розглядаємо.
Також робимо висновок, що будь�який механічний рух може бути пред�
ставлений як сума кількох незалежних рухів (складових рухів), що дає
змогу аналізувати його детальніше.

1. Як додаються переміщення тіла? Наведіть приклади.
2. Сформулюйте правило додавання швидкостей руху тіл.
3. Чи заважає течія плавцю перепливти річку? Чи заважає йому течія перепливти
річку найкоротшим шляхом?
4. Як ви розумієте твердження «переміщення і швидкість — поняття відносні»?

§ 8 ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РІВНОМІРНОГО
ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

З курсу математики вам відоме поняття функціональної залежності
змінних величин, ви досліджували властивості різних функцій, зокрема,
вивчаючи їх графіки. Оскільки мовою фізики є математика, то графічний
аналіз є одним з наочних допоміжних наукових методів дослідження: за
графіками відомих фізичних величин можна визначати значення фізич�
них величин для певних значень параметрів, або навпаки, відкладаючи на
координатних осях експериментальні значення параметра і величини, бу�
дувати і досліджувати графік їхньої функціональної залежності. На осях
при цьому позначають числові значення величин, тобто графіки будують
для їхніх модулів або проекцій.

Нам вже відомі функціональні залежності шляху, переміщення, коор�
динати, швидкості тіла від часу, коли тіло рухається рівномірно і пря�
молінійно. Графіки цих залежностей дають змогу наочно досліджувати
характер руху тіл, а також розв’язувати кількісні задачі.

При вдалому виборі системи координат задачу можна спростити. Буду�
ючи графіки для рівномірного прямолінійного руху, напрямимо вісь Ox
уздовж траєкторії руху, у цьому разі рух характеризуватиметься про�
екціями кінематичних величин тільки на одну вісь.

Графік швидкості прямолінійного рівномірного руху тіла. Графіком
швидкості руху тіла називають графік залежності проекції швидкості на
вісь Ox від часу, тобто залежність v v tx � ( ) (мал. 22). Під час рівномірного
прямолінійного руху швидкість тіла у будь�який момент дорівнює почат�
ковій, тому проекція швидкості руху тіла є сталою. Уздовж вертикальної
осі відкладатимемо у певному масштабі значення проекції швидкості vx, а
вздовж горизонтальної осі — час t. Оскільки для будь�якого моменту зна�
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чення проекції швидкості одне й те саме, то графік складатиметься з то�
чок, рівновіддалених від осі часу, тобто матиме вигляд прямої, яка
паралельна з віссю часу.

Якщо тіло рухається у додатному напрямі осі Ох, тобто напрями векто�
ра швидкості

�
v осі Ox збігаються, то проекція швидкості руху буде додат�

ною: vx � 0. Графік швидкості в цьому разі зображатиметься прямою, що
лежить вище від осі t (правий графік на мал. 22).

Якщо ж тіло рухається у від’ємному напрямі осі Ох, тобто напрями век�
тора швидкості

�
v осі Ox протилежні, то проекція швидкості руху буде

від’ємною: vx � 0. Графік швидкості в цьому разі зображатиметься прямою,
що лежить нижче від осі t (лівий графік на мал. 22).

Щоб визначити значення проекції переміщення тіла за час t, користую�
чись формулою s v tx x� , треба знайти добуток значень проекції vx і часу t.

За графіком швидкості це відповідатиме визначенню площі прямокутни�
ка, обмеженого лінією графіка, осями координат і перпендикуляром до осі
часу у точці t. На мал. 22 прямокутники, що відповідають різним напря�
мам руху, відзначені кольором, розміщені по різні боки від осі часу
відповідно до знаків проекцій вектора швидкості. Звичайно, площа прямо�
кутників матиме розмірність довжини, а не геометричної площі.

Графік координати (графік руху тіла). Якщо по горизонтальній осі (вісь
абсцис) відкладати, як і раніше, у певному масштабі час, що пройшов від
початку його відліку, а по вертикальній осі (вісь ординат) відкладати в
певному масштабі координату тіла, то побудований графік виражатиме за�
лежність координати тіла від часу x x t� ( ). Такий графік називають
графіком координати або графіком руху.
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Відповідно до залежності x x v tx� �0 графік рівномірного прямолінійно�
го руху тіла зображатиметься прямою лінією, яка проходить через точку
x0 на осі ординат під певним кутом нахилу до осі часу.

Тангенс кута нахилу прямої дорівнює значенню проекції швидкості vx ,
його визначають, поділивши x x2 1� на t t2 1� для двох довільно взятих то�

чок на прямій (мал. 23):
x x

t t
vx

2 1

2 1

�

�
� .

Якщо графіком руху є горизонтальна пряма, то це означає, що тіло не�
рухоме, вертикальне розташування графіка відповідало б нескінченно ве�
ликій швидкості, але це ідеальна межа, оскільки у природі максимальною
є швидкість світла у вакуумі (с � 300 000 км/с). Чим ближче напрям
графіка до вертикального, тим більша швидкість руху тіла vx. Якщо
vx > 0, то графік нахилений до осі часу під гострим кутом (мал. 23, а); при
vx < 0 кут нахилу графіка тупий (мал. 23, б).

Висновки про співвідношення швидкостей різних рухів тіл можна роби�
ти на основі графіків тільки тоді, коли обидва графіки виконано в одному й
тому самому масштабі (або коли на графіках відношення одиниць часу
таке саме, як відношення одиниць відстані).

Графік шляху. Графіком шляху називають залежність пройденого тілом
шляху l від часу руху t: l � l(t). Під час рівномірного прямолінійного руху зна�
чення шляху, пройденого тілом, прямо пропорційне часу руху: l � lv, що за�
вжди проходить через початок координат (адже пройдений шлях не може
набувати від’ємних значень). Нахил графіка залежить від значення швидкості
руху тіла v: більшій швидкості відповідає більший кут нахилу (мал. 24, а).
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Графік проекції переміщення. Графік проекції переміщення тіла відоб�
ражає залежність його проекції переміщення від часу: sx � s(t). У разі
рівномірного прямолінійного руху це прямо пропорційна залежність sx �

� vxt, отже, її графіком буде пряма, що завжди проходить через початок
координат. Якщо проекція швидкості додатна (vx > 0), то графік знахо�
диться над віссю часу, якщо проекція швидкості від’ємна (vx < 0), то
графік проходить під віссю часу. Кут нахилу графіка залежить від модуля
проекції швидкості: більшій швидкості відповідає більший кут нахилу,
тобто чим більша швидкість, тим сильніше змінюється проекція пе�
реміщення з часом.

1. Який вигляд має графік швидкості тіла при рівномірному прямолінійному русі?
2. Як будують графік координати (графік руху тіла) під час рівномірного пря�
молінійного руху?
3. Який вигляд має графік пройденого шляху? Від чого залежить кут нахилу пря�
мої графіка?
4. Чим відрізняється графік шляху від графіка проекції переміщення?
5. В якому випадку графік рівномірного руху тіла виходить з початку координат?
6. Графік руху перетинає вісь часу: що це означає?

§ 9 НЕРІВНОМІРНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ.
МИТТЄВА ШВИДКІСТЬ

Рівномірний прямолінійний рух, тобто рух зі сталою швидкістю, досить
рідкісне явище в навколишньому середовищі. Значно частіше доводиться
мати справу з такими рухами, під час яких швидкість руху з часом
змінюється за модулем і напрямом. Такі рухи називають нерівномірними.

Рух тіла, під час якого серед інтервалів часу є такі рівні інтервали, за які тіло
здійснює неоднакові переміщення, називають нерівномірним рухом.
Нерівномірно рухаються автомобілі, літаки та інші транспортні засоби.

Нерівномірно рухаються тіла, що падають; кинуті вгору та під кутом до го�
ризонту. Тому визначати переміщення тіла під час нерівномірного руху за
формулою

� �
s vt� не можна, оскільки швидкість руху тіла у різних точках

траєкторії й у різні моменти часу неоднакова, тобто швидкість руху не є ста�
лою. Якою швидкістю можна характеризувати нерівномірний рух тіла?

З курсу фізики 8 класу вам відомо, що для характеристики
нерівномірного руху, під час якого швидкість тіла може значно змінювати�
ся у різних точках траєкторії, для спрощення умовно позначають рух на
певній ділянці шляху рівномірним і користуються середньою швидкістю
проходження шляху тілом, або середньою шляховою швидкістю.

Середня шляхова швидкість визначається відношенням шляху, пройденого
тілом, до повного часу його руху.

v
l

tсер � ,

де vcер — середня шляхова швидкість руху тіла; l — весь пройдений тілом
шлях; t — повний час руху тіла, включаючи і час його зупинок.
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Звичайно, отримані при цьому значення середньої швидкості можуть не
збігатися зі швидкістю руху тіла на окремих ділянках траєкторії. Під час
нерівномірного руху тіло на одних ділянках має меншу швидкість, на
інших — більшу. Наприклад, літак, що відлітає з аеропорту, починаючи
зліт, збільшує свою швидкість, потім летить з певною сталою швидкістю, і
перед посадкою зменшує швидкість свого руху.

Середня шляхова швидкість є скалярною величиною, вона дає змогу об�
числити шлях, який подолає, наприклад, автобус за певний час, але точ�
ний результат можна отримати тільки для ділянки шляху, на якій
визначалася середня швидкість, у решті випадків результат матиме
оціночний характер, тому скористатися середньою швидкістю для розв’я�
зання основної задачі механіки не можна (ще і тому, що вона ніяк не ха�
рактеризує напрям руху).

Наведеній формулі для визначення шляхової середньої швидкості мож�
на надати розгорнутого вигляду:

v
l l l

t t t
n

n
сер �

� � �

� � �

1 2

1 2

...

...
,

де l1 , l2 , ..., ln — ділянки шляху, що пройдені тілом за відповідні інтервали
часу t1 , t2 , ..., tn .

Є клас задач, за умовами яких тіло рухається на окремих n ділянках
шляху рівномірно зі швидкостями відповідно v1 , v2 , ..., vn . Чи можна в цьо�
му разі виразити через них середню шляхову швидкість? Це можна зроби�
ти у таких випадках.

Якщо тіло рухалося на різних ділянках з відповідними швидкостями
v1 , v2 , ..., vn протягом однакових інтервалів часу, тобто t t t tn1 2� � � �... ,
то середню шляхову швидкість можна обчислити за формулою середнього
арифметичного від цих швидкостей:

v
v v v

n
n

сер. а �
� � �1 2 ...

.

Якщо ж у задачі тіло рухалося протягом різних інтервалів часу з
відповідними швидкостями v1 , v2 , ..., vn на однакових ділянках шляху,
тобто l l l ln1 2� � � �... , то середню шляхову швидкість можна обчислити за
формулою середнього гармонічного від цих швидкостей:

1

1 1 1

1 2

v

v v v

n
n

сер.г

�

� � �...

, або v
n

v v vn

сер. г �

� � �
1 1 1

1 2

...
.

Цю формулу читають так: обернена середня швидкість дорівнює серед+
ньому арифметичному обернених швидкостей на окремих ділянках .

Завдання. Наведені формули неважко вивести самостійно, радимо це
зробити як вправу. Для спрощення можна обмежитися випадком двох
ділянок. Якщо під час розв’язання задач на визначення середньої швид�
кості ви не пригадаєте цих формул — не біда, таку задачу завжди можна
розв’язати за простою вихідною формулою.

Трохи нижче нам знадобиться схарактеризувати швидкість нерівно�
мірного руху, враховуючи її напрям. Для таких завдань у кінематиці роз�
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глядають ще середню швидкість переміщення
�
vсер . При цьому для

спрощення нерівномірний рух тіла довільною траєкторією умовно вважа�
ють рівномірним і прямолінійним, тобто покладають, що тіло рухається до
кінцевого пункту рівномірно із середньою швидкістю найкоротшим шля�
хом по прямій уздовж вектора переміщення.

Середньою швидкістю переміщення під час нерівномірного руху називають
векторну величину, що характеризує переміщення, яке в середньому здійснює
тіло за одиницю часу, і визначається відношенням переміщення тіла до інтерва�
лу часу, протягом якого це переміщення відбулося.

�
�

v
s

t
сер � ,

де
�
vсер — середня швидкість переміщення тіла;

�
s — результуюче пе�

реміщення тіла; t — повний час руху тіла, включаючи і час його зупинок.
Наведеній формулі можна надати розгорнутого вигляду:

�
� � � �

v
s

t

s s s

t t t
n

n
сер � �

� � �

� � �

1 2

1 2

...

...
,

де
�
s1 ,

�
s2 , ...,

�
sn — переміщення тіла за відповідні інтервали часу t1 , t2 , ..., tn .

Середня швидкість переміщення за визначенням — векторна величина,
її напрям збігається з напрямом результуючого переміщення. Зрозуміло,
що під час нерівномірного руху тіла довільною траєкторією напрям серед�
ньої швидкості переміщення у загальному випадку не збігатиметься з на�
прямами переміщень тіла на окремих ділянках, а її модуль — з модулями
швидкостей на них. Тому середню швидкість переміщення, визначену для
довільних переміщень, також не можна використати для розв’язання
основної задачі механіки.

Середня швидкість характеризує рух тіла на певній ділянці траєкторії,
але не дає відомостей про його рух у певній точці траєкторії (у певний мо�
мент часу). У загальному випадку швидкість може неперервно змінюва�
тись, проте для вивчення руху часто важливо знати швидкість саме у
даний момент часу (у певній точці траєкторії) — миттєву швидкість.

Миттєвою швидкістю називають швидкість тіла в даний момент часу або в
даній точці траєкторії.
Для визначення миттєвої швидкості у точках довільної траєкторії ско�

ристаємося введеним вище поняттям середньої швидкості переміщення
�
vсер . З визначення рівномірного прямолінійного руху випливає, що для
нього миттєва швидкість і середня швидкість переміщення збігаються і є
однаковими у всіх точках траєкторії. Розглянемо нерівномірний рух точ�
ки А по криволінійній траєкторії (мал. 25), під час якого вона здійснила
невелике переміщення �

�
s за інтервал часу

�t. Для цієї ділянки нерівномірного руху
можна визначити вектор середньої швид�

кості переміщення за формулою
�

�

v
s

t
сер �

�

�
, на�

прям якого збігається з напрямом
переміщення �

�
s. Тепер будемо зменшувати

переміщення �
�
s, якому кожного разу буде
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відповідати зменшений інтервал часу �t і свій вектор середньої швидкості
переміщення

�
vсер . Як видно з мал. 25, це призведе до зміни напряму векто�

ра середньої швидкості
�
vсер , крім того, за менший інтервал часу �t рух тіла

буде все менше змінюватися і все більше наближатися до рівномірного
прямолінійного руху.

При послідовному зменшенні інтервалів переміщення і часу (�
�
s і �t пря�

мують до нуля) вектор середньої швидкості переміщення
�
vсер за напрямом

все більше наближатиметься до напряму дотичної у точці А траєкторії
руху, а переміщення �

�
s «стягуватиметься» до точки А, у межах якого век�

тор середньої швидкості буде практично сталим за напрямом і модулем.
Граничні напрям і модуль вектора середньої швидкості й беруть за вектор
миттєвої швидкості.

Миттєва швидкість, або швидкість у даній точці — це векторна величина, яка
дорівнює відношенню достатньо малого переміщення на ділянці траєкторії, що
містить у собі цю точку, до малого інтервалу часу, за який це переміщення
відбулося.
Вектор миттєвої швидкості лежить на дотичній до траєкторії руху тіла у даній
точці і напрямлений у бік руху тіла.
Останній висновок пригадаємо, коли вивчатимемо рівномірний рух точ�

ки по колу. Зрозуміло, що у разі прямолінійного руху вектор миттєвої
швидкості завжди має напрям уздовж прямої траєкторії.

Знаючи миттєву швидкість руху тіла, можна розв’язати основну задачу
механіки для нерівномірних рухів. Далі вивчатимемо деякі з них, коли
такі розв’язки знайти досить просто.

На всіх сучасних транспортних засобах встановлюють спеціальні прила�
ди — спідометри (мал. 26), які показують числове значення швидкості у
даний момент часу.

Зрозуміло, що за спідометром не можна визначити напрям швидкості.
Для деяких засобів транспорту, наприклад для морських кораблів і
літаків, буває необхідно знати також напрям швидкості руху. Тоді, крім
спідометра, встановлюють ще й інші навігаційні прилади, в най�
простішому випадку — компас.
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1. Навіщо вводять поняття середньої і миттєвої швидкості руху тіла? Коли засто�
совують кожне з них для опису руху?
2. Чим відрізняється середня швидкість переміщення від середньої швидкості
проходження шляху?
3. В якому випадку середня швидкість руху тіла дорівнюватиме середньому
арифметичному її значень на окремих ділянках?
4. Що таке миттєва швидкість руху тіла? Чому вона дорівнює?
5. Як напрямлена миттєва швидкість під час криволінійного і прямолінійного
рухів?
6. Поясніть вираз «малий інтервал часу» у визначенні миттєвої швидкості руху
тіла.

Р о з в ’ я з у є м о р а з о м
1. Велосипедист рухається зі швидкістю 5 м/с. З якою швидкістю ру�

хався пішохід, що вийшов з того самого місця на 1 год раніше, якщо вело�
сипедист наздогнав його через 30 хв після початку свого руху?

Дано:
v1 = 5 м/с
t = 1 год = 3600 с
t1 = 30 хв = 1800 с

Р о з в ’ я з а н н я
Велосипедист і пішохід подолали

однакову відстань, отже: v t v t t1 1 1� �( ).

Звідси v
v t

t t
�

�

1 1

1

.

Підставимо значення відомих величин і отримаємо:

v � ? v �
	

�



5 1800

3600 1800
1 7

м/с с

с с
м/с, .

Відповідь: пішохід рухався зі швидкістю 1,7 м/с.
2. Залежність від часу координати точки, яка рухається вздовж осі Oх,

має вигляд: х = 3 – 0,4t, м. Опишіть характер руху точки. Запишіть
рівняння для проекції швидкості руху точки.

Відповідь: точка рухається рівномірно прямолінійно у протилежному
напрямі осі Oх; початкова координата точки х0 = 3 м; точка рухається зі
швидкістю v = 0,4 м/с; рівняння проекції швидкості руху точки: vx �

� –0,4t, м/с.

14. Які тіла рухаються прямолінійно: а) випущений з рук камінь; б) Місяць
по своїй орбіті; в) поїзд метро вздовж платформи станції?

15. У суботу до повернення в гараж автобус зробив десять рейсів, а в
неділю — 12. В який із цих днів автобус проїхав більший шлях?
Здійснив більше переміщення?

43КІНЕМАТИКА

Рівень А



16. Яку форму повинна мати траєкторія точки, щоб пройдений нею шлях
дорівнював модулю переміщення?

17. Які потрібно виконати вимірювання, щоб визначити швидкість руху
тіла при рівномірному прямолінійному русі?

18. Автомобіль рухався 0,5 год зі швидкістю 10 м/с. Який шлях він про�
їхав?

19. Автобус за перші 1,5 год руху проїхав шлях 60 км, а за наступні
0,5 год — 80 км. Яка середня швидкість руху автобуса на всьому шля�
ху?

20. Кулька скочується з похилого жолоба за 3 с. Чи є рух кульки по жоло�
бу рівномірним? Яка середня швидкість руху кульки по жолобу дов�
жиною 45 см?

21. Про яку швидкість руху тіла — середню чи миттєву — йде мова в таких
випадках: а) швидкість руху сокири в момент удару об поліно дорівнює
10 м/с; б) поїзд пройшов шлях між станціями зі швидкістю 60 км/год;
в) швидкість пішохода дорівнює 3 км/год?

22. Матеріальна точка, рухаючись у певному напрямку, подолала шлях
3 м, потім після зупинки і повороту на 90°, рухаючись по прямій, про�
йшла ще 4 м. Визначте весь шлях і модуль повного переміщення.

23. Поїзд довжиною 300 м їде через міст, довжина якого 200 м, зі
швидкістю 72 км/год. За який час поїзд переїде через міст?

24. Першу половину шляху автомобіль проїхав з середньою швидкістю
40 км/год, другу — з середньою швидкістю 60 км/год. Визначте серед�
ню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

25. З катера, що пливе за течією, кинули рятівний круг. Через 15 хв катер
змінив напрямок руху на протилежний. Коли він порівняється з кру�
гом? Як зміниться відповідь, якщо катер спочатку рухатиметься проти
течії?

26. Корабель пливе на південь зі швидкістю 42,3 км/год. Спостерігач на
палубі побачив у морі катер і визначив, що відносно корабля він пливе
на північний схід зі швидкістю 30 км/год. Яка швидкість руху катера
відносно Землі і в якому напрямі він пливе?

27. Дві прямі дороги перетинаються під кутом 60°. Від перехрестя віддаля�
ються два автомобілі зі швидкостями 40 км/год та 80 км/год. Визначте
швидкість руху першого автомобіля відносно другого.

28. Які з наведених залежностей описують рівномірний рух: а) x t� �4 2, м;
б) x t� 3 2 , м; в) x t� 8 , м; г) v t� �4 , м/с; ґ) v � 6, м/с?

29. Першу половину шляху автомобіль проїхав з середньою швидкістю
60 км/год, другу — зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню
швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

30. Катер проплив першу половину шляху з середньою швидкістю в 2 рази
більшою, ніж другу. Середня швидкість на всьому шляху становила
4 км/год. Визначте швидкості катера на першій і другій половинах
шляху.

31. Катер, рухаючись за течією, подолав деяку відстань в 3 рази швидше,
ніж під час руху проти течії. Середня швидкість катера на всьому шля�
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ху 3 км/год. Визначте швидкість течії і швидкість руху катера віднос�
но води.

32. Велосипедист і пішохід рухаються назустріч один одному. Початкова
відстань між ними дорівнює 4 км. Велосипедист рухається зі
швидкістю 15 км/год, пішохід — 5 км/год. Через який час вони
зустрінуться? Який шлях пройде пішохід до зустрічі? Розв’яжіть зада�
чу в системі відліку, пов’язаній: а) із Землею; б) з пішоходом.

33. Теплохід, довжина якого 300 м, рухається в стоячій воді зі швидкістю
v1. Катер пропливає від корми теплохода до його носа і назад за час
37,5 с зі швидкістю 90 км/год. Визначте швидкість теплохода.

34. Швидкість поздовжньої подачі різця токарного верстата 12 см/хв, по�
перечної — 5 см/хв. Яка його швидкість у системі відліку, пов’язаній з
корпусом верстата?

35. Вагон шириною 3,6 м рухався зі швидкістю 15 м/с. Його стінки проби�
ла куля, що летіла перпендикулярно до напряму руху вагона. Відносне
зміщення дірок у стінках вагона 9,0 см. Визначте швидкість руху кулі.

36. Людина перепливає річку завширшки h. Під яким кутом � до напряму
течії треба пливти, щоб якнайшвидше перепливти річку? За який час t
людина перепливе річку і на яку відстань l її віднесе течія? Який шлях
s пропливе людина, якщо швидкість течії v1 , а швидкість людини
відносно води v?

37. Рівняння руху автомобіля: x t1 270 12� � � , м/с, пішохода: x t2 1 5� � , ,
м/с. Побудуйте графіки руху. Визначте положення автомобіля та
пішохода при t � 0. Коли вони зустрінуться? Який шлях пройде
пішохід до зустрічі

38. Швидкість руху тіла у будь�який момент часу задана рівнянням
v t� �5 2 , м/с. Чому дорівнюють початкова швидкість і прискорення
тіла? Побудуйте графік швидкості руху тіла і визначте його швидкість
наприкінці п’ятої секунди.

§ 10 РІВНОПРИСКОРЕНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ ТІЛА.
ПРИСКОРЕННЯ РУХУ ТІЛА

Для спрощення розглядатимемо такий нерівномірний рух, під час якого
швидкість руху тіла за кожний однаковий інтервал часу збільшується або
зменшується на певну сталу величину. Такий рух називають рівноприско+
реним.

Рух тіла, під час якого його швидкість за будьякі рівні інтервали часу змінюється
однаково, називають рівноприскореним рухом.
У цьому визначенні зміна швидкості розглядається за будь�які рівні

інтервали часу. Ця умова у даному разі так само важлива, як і при визна�
ченні рівномірного руху, оскільки саме вона забезпечує беззаперечне вико�
нання рівномірності зміни будь�якої фізичної величини.

Під час рівноприскореного руху швидкість може змінюватися по�різно�
му — дуже стрімко (рух кулі в рушниці, старт ракети, розбіг літака тощо) і
порівняно повільно (початок руху потяга, гальмування автомобіля тощо).

Із наведених прикладів бачимо, що, по�перше, рівноприскорені рухи
трапляються у техніці і природі досить часто, а по�друге, рівноприскорені

45КІНЕМАТИКА



рухи треба вміти порівнювати не тільки якісно, а й кількісно. Для цього
можна, наприклад, порівнювати зміни швидкості руху різних тіл за оди�
ницю часу.

Якщо у деякий початковий момент часу швидкість тіла дрівнювала
�
v0 , а

через інтервал часу t вона дорівнюватиме
�
v, то для визначення зміни швид�

кості за одиницю часу треба знайти відношення зміни швидкості
� �
v v� 0 до

інтервалу часу t. Відношення
� �
v v

t

� 0 , яке називають прискоренням, характе�

ризує темп зміни швидкості рівноприскореного руху подібно до того, як
вектор швидкості

�
v характеризує темп зміни переміщення під час

рівномірного руху. Прискорення позначають малою латинською літерою
�
а.

Прискоренням тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху називають
векторну величину, яка характеризує зміну швидкості за одиницю часу і
дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, протягом
якого ця зміна відбулася:

�
� �

а
v v

t
�

� 0 . (1.12)

З цієї формули видно, що вектор
�
а напрямлений так само, як вектор

зміни швидкості
� �
v v� 0 , тобто для рівноприскореного прямолінійного руху

вектор прискорення паралельний з прямою траєкторією. З визначення
рівноприскореного прямолінійного руху випливає, що його прискорення є
сталою величиною:

�
a � const.

Як випливає з формули прискорення, за одиницю прискорення слід
взяти прискорення такого прямолінійного рівноприскореного руху, в яко+
му за одиницю часу (1 с) швидкість змінюється на одиницю швидкості

(1 м

с
). Отже в СІ одиницею прискорення буде один метр за секунду на се+

кунду (або один метр за секунду в квадраті) — 1 м

с2
.

Рівноприскорений рух може бути прискореним або сповільненим, за�
лежно від швидкості руху тіла, яка відповідно збільшується або змен�
шується з часом. При визначенні значення прискорення руху треба
враховувати векторні властивості цієї фізичної величини. Розглянемо при�
скорення та швидкість рівноприскореного руху в проекціях на вісь Ох
(мал. 27, а, б), тоді формула прискорення у проекціях матиме вигляд:

а x

v v

t
x x�
� 0 . (1.13)
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Якщо v vx x� 0 , тобто швидкість руху тіла збільшується (мал. 27, а), тоді
модуль прискорення a x � 0, а його вектор збігається з напрямом руху, то
цей рух називають рівноприскореним.

Якщо v vx x� 0 , тоді модуль прискорення a x � 0, а його вектор буде проти�
лежним напряму руху, то у цьому разі рух називатиметься рівно+
сповільненим.

1. Який рух називається рівноприскореним? Наведіть приклади.
2. Що таке прискорення руху тіла?
3. У якому випадку проекція прискорення руху тіла має додатне, а в якому
від’ємне значення?

§ 11 ШВИДКІСТЬ ТІЛА І ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ ПІД ЧАС
РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

З’ясуємо, як під час рівноприскореного рівномірного руху тіла
змінюється його швидкість і як визначається пройдений ним шлях.

З формули прискорення неважко визначити миттєву швидкість руху

тіла у будь�який момент часу. Оскільки
�

� �

a
v v

t
�

� 0 , то

� � �
v v at� �0 . (1.14)

Якщо спроектувати вектори на вісь Oх, вираз набуде вигляду:

v v ax x xt� �0 . (1.15)

Ця формула дає змогу визначити швидкість руху тіла vx у момент часу
t, якщо відомі його початкова швидкість v x0 і прискорення ах. За допомо�
гою цієї формули можна записати закон зміни швидкості рівнозмінного
прямолінійного руху.

За цим законом ми маємо змогу вивести кінематичне рівняння шляху
для рівноприскореного руху. Врахуємо, що швидкість тіла під час такого
руху весь час змінюється, наприклад, на початку руху вона дорівнює

�
v0 , а

наприкінці руху вона вже буде
�
v. Тому в формулі для переміщення треба

скористатися поняттям середньої швидкості переміщення:

�
� �

s v t t
v v

� �
�

сер
0

2
.

Підставивши у цю формулу рівняння миттєвої швидкості і зробивши
певні перетворення, одержимо

� �
�

s v t
at

� �0

2

2
(1.16)
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або в проекціях на вісь Oх:

s v tx x

a tx� �0

2

2
. (1.17)

В окремих випадках, коли
�
v0 0� , рівняння переміщення набуває спро�

щеного вигляду
�

�

s
at

�
2

2
або в проекціях на вісь Oх: sx

a tx�
2

2
.

Користуючись цими формулами, слід пам’ятати, що v x0 і a x — проекції
векторів

�
v0 і

�
a 0 на вісь Oх, напрямлену вздовж прямолінійної траєкторії

руху тіла, а тому вони можуть бути як додатними, так і від’ємними.
Якщо врахувати, що

�
s x x� � 0 , то рівняння руху тіла при рівноприско�

реному прямолінійному русі матиме такий вигляд:

x x v t
at

� � �0 0

2

2

�
�

. (1.18)

Під час розв’язання задач, коли потрібно визначити пройдений тілом
шлях під час рівноприскореного руху і невідомо, скільки часу минуло від
початку руху тіла, а відомі прискорення, початкова швидкість і миттєва
швидкість руху тіла наприкінці переміщення, користуються формулою

l
v v

a
x x

x

�
�

2
0
2

2
. (1.19)

Це рівняння характеризує зв’язок між шляхом, пройденим тілом, і
швидкістю його руху.

1. Швидкість руху тіла — векторна величина, тому може змінюватися як модуль
швидкості, так і напрям швидкості. Що саме змінюється під час рівноприскорено�
го руху?
2. Чи  може швидкість руху тіла дорівнювати нулю, а прискорення ні?
3. Що таке кінематичне рівняння рівноприскореного руху? Чим воно відрізняється
від рівняння переміщення?
4. Чи можна визначити прискорення, не знаючи часу руху?
5. Чим відрізняються залежності переміщення від часу під час рівномірного і
рівноприскореного руху?

§ 12 ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО
РУХУ

Ви вже знаєте, як графічно зображається рівномірний прямолінійний
рух тіла. Спробуємо подібно до нього графічно подати рівноприскорений

прямолінійний рух.
Почнемо з розгляду графіка проекції прискорення руху тіла ax = ax(t).

Якщо порівняти графік проекції швидкості тіла у рівномірному пря�
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молінійному русі, де
�
v � const, з випадком, коли

�
a � const, то стає очевидним, що ці графіки іден�
тичні. Тому залежність проекції прискорення руху
тіла від часу також являє собою пряму, паралельну
з віссю часу t. Залежно від значення проекції при�
скорення — додатне воно чи від’ємне — це пряма,
що розташована відповідно або над віссю, або під
нею (мал. 28).

Графік проекції швидкості руху тіла: v v tx � ( ). З
кінематичного рівняння v v a tx x x� �0 видно, що за�
лежність проекції швидкості руху тіла від часу є
лінійною, як і в рівнянні рівномірного пря�
молінійного руху. Тоді нам залишається тільки про�
аналізувати його для нашого випадку. Залежно від
значень проекцій прискорення і початкової швид�
кості руху тіла v0x і ах графік матиме такий вигляд
(мал. 29):

1 — v x0 0� , a x � 0;
2 — v x0 0� , a x � 0;
3 — v x0 0� , a x � 0;
4 — v x0 0� , a x � 0.

Якщо vax � 0, то пряма виходитиме з початку
координат і залежно від значення проекції приско�
рення руху тіла буде напрямлена або вгору (ах > 0),
або вниз (ах < 0). Нахил прямих залежить від зна�
чення проекції прискорення: чим більше прискорення руху тіла, тим
крутіше здіймається чи спадає графік.

Графік руху тіла x = x(t). Кінематичне рівняння руху є квадратним
рівнянням вигляду у = а + bх + cx2:

x x v x
xa t

� � �0 0

2

2

Тому графік залежності координати тіла від часу є парабола, гілки якої
згідно з параметрами руху мають різний вигляд. Наприклад, якщо v x0 0� і
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ах > 0, то графік має вигляд, зображений
на мал. 30, а. Якщо x0 0� , то вершина па�
раболи зміщується вздовж осі ординат
вгору або вниз, залежно від значення х0.

Якщо v x0 0� і a x � 0, то гілки параболи
зорієнтовані вниз (мал. 30, б) і зміщення
вершини параболи вгору або вниз уздовж
осі ординат так само залежить від значен�
ня х0.

Якщо v x0 0� і x0 0� (мал. 31), то верши�
на параболи зміщується в точку, координати якої визначаються співвідно�

шеннями: x x
v

a
x

x

� �0
0
2

2
; t

v

a
x

x

� � 0 : 1 — для v x0 0� , a x � 0; 2 — для v x0 0� ,

a x � 0.

1. Який вид має графік прискорення руху тіла?
2. Чим відрізняється графік швидкості рівномірного прямолінійного руху від
графіка швидкості рівноприскореного руху?
3. Як за графіком проекції швидкості рівноприскореного руху визначають про�
екцію переміщення тіла?
4. Від чого залежить напрям і розташування гілок параболи на графіках рівно�
прискореного руху тіла?

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Фізика — наука експериментальна. Це означає, що основою всіх ре�
зультатів, одержаних наукою, є дослід. Будь�яка теорія, розроблена вчени�
ми, повинна бути підтверджена експериментально.

Виконуючи лабораторні роботи, роботи фізичного практикуму, ви вико�
нуєте найпростіші досліди, аналізуєте результати, робите висновки.

Під час того чи іншого вимірювання ви повинні знати ступінь досто�
вірності одержаного результату, оскільки всі вимірювання проводяться з
певною  точністю, і їх результат завжди наближений.

Окремі вимірювання ви проводите безпосередньо, тобто визна�
чаєте шукані величини за допомогою вимірювальних приладів. Такі
вимірювання називаються прямими. До них належать вимірювання
лінійних розмірів, сили, маси, часу, сили струму, напруги тощо.

Різниця між дійсним значенням вимірюваної величини а і одержаним вами
результатом aд називається абсолютною похибкою �а і дорівнює а = |а – ад|.
Похибка вимірювань в основному визначається точністю вимірювально�

го приладу (інструментальна похибка), яка, як правило, вказується на
вимірювальних приладах, та похибкою відліку.

Межа похибки відліку становить половину ціни поділки шкали прила�
ду. Наприклад, при вимірюванні лінійкою з міліметровими поділками ви
одержите точніший результат, ніж лінійкою, ціна поділки якої 1 см. Якщо
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вимірювані розміри більші за довжину
лінійки, вам доведеться проводити
вимірювання, прикладаючи лінійку двічі
або тричі. При цьому точність результату
зменшується.

У значній мірі точність результатів зале�
жить від акуратності проведених вами
вимірювань. Однак за будь�яких умов не
вдається уникнути певних похибок, пов’я�
заних з умовами вимірювання фізичних ве�
личин. Наприклад, через затримку в часі реакції людини, яка вмикає і
вимикає секундомір, у вимірювання часу можуть бути внесені суттєві похиб�
ки, які значно перевищують інструментальні. Найпростішим шляхом змен�
шення таких похибок є проведення кількох (за незмінних умов досліду)
вимірювань тієї самої величини і обчислення її середнього арифметичного
значення.

Знімаючи покази, треба дивитись перпендикулярно до шкали, ко�
ристуватися приладами з точною та чіткою шкалою, правильно визначати
ціну поділки шкали тощо.

Результат безпосередніх (прямих) вимірювань величини а записується
так:

а а а� �д �

Слід пам’ятати, що чим більше ад відрізняється від �а, тим точніший
результат. Наприклад, лінійкою з ціною поділки 1см вимірюють довжину
і ширину стола (мал. 32). В обох випадках абсолютна похибка дорівнює
0,5 см, але довжина стола більша і тому похибка становить меншу частину
довжини, ніж ширини.

Чим менше значення шуканої величини, тим з меншою ціною поділки
(точнішим) повинен бути інструмент для її вимірювання.

Як бачимо, абсолютної похибки недостатньо для оцінки точності ре�
зультатів вимірювань, її можна оцінити на основі відносної похибки.

Відносною похибкою вимірювань  називається відношення абсолютної по�
хибки до значення вимірюваної величини:

 �
�a

a
100%.

При виконанні лабораторних робіт можна вважати задовільними резуль�
тати, коли відносна похибка не перевищує 4—6%. Якщо відносна похибка
більша за 10%, то не можемо говорити про достовірність вимірювання, тому
що встановлена нами залежність носить лише якісний характер.

Якщо дана фізична величина визначається через інші величини за допо�
могою формул, то її вимірювання є опосередкованим, непрямим. Наприк�
лад, для визначення площі необхідно довжину помножити на ширину
S = ab. Визначити похибку вимірювань в цих випадках вам допоможе
таблиця.

В наведеному прикладі відносна похибка  � � �
� � �S

S

a

a

b

b
.
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Номер
досліду

Математична операція Абсолютна похибка 

1 а + b � �a b� � �a b

a b

�

�

2 а – b � �a b� � �a b

a b

�

�

3 ab a a b b� �� � �a

a

b

b
�

4 a

b

a b b a

b

� ��
2

� �a

a

b

b
�

5 аn
n

a

a

�

6 an 1

n

a

a

�

Декілька порад.
1. Якщо прямі вимірювання проведені з точністю до десятих часток, то

опосередковані — визначаються до сотих і округлюються до десятих.
2. При визначенні величини ви можете отримати кілька результатів,

причому спостерігається певна закономірність (наприклад, одержані зна�
чення зростають). При цьому застерігайтесь неправильних висновків,
оскільки умови досліду змінюються. Якщо ви визначаєте жорсткість пру�
жини і одержали результати 42 , 45 , 48 Н/м, то це ще не означає, що із
збільшенням сили, яка прикладена до пружини, її жорсткість
збільшується. Чим більша сила (у межах пружності пружини), тим
точніший результат, і відносна похибка повинна бути меншою.

3. Виконавши лабораторну роботу, проаналізуємо її результати. Робимо
висновки і записуємо остаточний результат:

a a a� �д � ,  �
�a

a
100%.

Важливо проаналізувати причини похибок, зокрема, де вони були
найбільшими, чому і як це вплинуло на результат вашої роботи.

№1

Вимірювання прискорення тіла при рівноприскореному русі

Мета роботи: виміряти прискорення, з яким кулька скочується похи�
лим жолобом.

Поради до виконання роботи
Для того щоб з’ясувати з яким прискоренням рухається кулька похи�

лим жолобом, потрібно виміряти шлях l, який вона проходить за час t.
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Оскільки при рівноприскореному русі без початкової швидкості l
at

�
2

2
, то,

вимірявши l і t, визначимо прискорення кульки: a
l

t
�

2
2

Ніякі вимірювання не робляться абсолютно точно. Вони завжди прово�
дяться з деякою похибкою, пов’язаною з недосконалістю засобів вимірю�
вання та іншими причинами. Проте і за наявності похибок є кілька
способів проведення достовірних вимірювань. Найпростіший з них — об�
числення середньоарифметичного з результатів декількох незалежних
вимірювань однієї і тієї ж величини, якщо умови досліду не змінюються.
Це і пропонується зробити.

Прилади і матеріали: жолоб, штатив з муфтами і лапкою, кулька, мета�
левий циліндр (гиря), електронний або механічний секундомір (або метро�
ном), рулетка або вимірювальна стрічка.

Хід роботи
1. Закріпіть жолоб у штативі в похилому положенні під невеликим ку�

том до горизонту (мал. 33). Біля нижнього кінця жолоба покладіть метале�
вий циліндр або гирю.

2. Пустивши кульку з верхнього кінця жолоба, ввімкніть секундомір
(одночасно з ударом метронома) і зафіксуйте час (полічіть число ударів
метронома) до зіткнення кульки з циліндром. (Досліди зручно проводити
при 120 ударах метронома за хвилину (60 с). Результати вимірювань за�
несіть у таблицю.

3. За допомогою рулетки або вимірювальної стрічки визначте шлях,
який пройшла кулька. Не змінюючи нахилу жолоба (умови досліду по�
винні залишатися незмінними), повторіть дослід 5 разів. Результати
вимірювань занесіть у таблицю.
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4. Змінюючи кут нахилу жолоба до горизонту, повторіть попередній
дослід, занотувавши отримані результати в таблиці.

5. За формулою l
l l l l l

сер �
� � � �1 2 3 4 5

5
визначте середнє значення шляху, а за

формулою t
t t t t t

сер �
� � � �1 2 3 4 5

5
— середнє значення часу, потім розрахуйте се�

реднє значення прискорення: a
l

tсер
сер

сер

�
2

. Результати обчислень занесіть у

таблицю.

Номер
досліду

l, м lсер, м t, c tсер, c асер, м/с
2

�l, м �t, с , % �a, м/с
2

6. За формулою  � � �
�a

a

l

l

t

tсер сер сер

2 2
визначте абсолютну і відносну похибки

вимірювання. Результати роботи запишіть у такому вигляді: a a a� �сер � .

Для допитливих
Виконуючи дану лабораторну роботу при незмінному куті нахилу жоло�

ба два учні отримали такі результати: перший учень: l1 � 10 cм, t1 � 1 c; l2 �

30 cм, t2 � 3 c; другий учень: l1 � 15 cм, t1 � 0,5 c; l2 � 60 cм, t2 � 1 c. Який з
учнів отримав достовірні результати?

§ 13 ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ ТІЛ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО
ПАДІННЯ

Цікавими прикладами прямолінійного рівноприскореного руху, що
спостерігається у природі, є рух тіла, кинутого вертикально вгору. Як
свідчить досвід, це тіло все ж таки з часом впаде на Землю. Проаналізував�
ши його складний рух, можна зробити висновок, що на першому етапі тіло
рухається вгору з від’ємним прискоренням (кожне наступне значення
швидкості менше за попереднє), потім на мить зупиняється, змінює на�
прям свого руху і починає рухатись рівноприскорено вниз. Цей останній
етап руху тіла, кинутого вертикально вгору, називають вільним падінням.

Якщо сталеву кулю, футбольний м’яч, розгорнуту газету, пташину
пір’їну одночасно скинути з висоти кілька метрів спостерігаючи за їхнім
рухом, то побачимо, що прискорення цих тіл різні. Це пояснюється тим,
що на шляху до Землі тілам доводиться проходити крізь повітря, яке зава�
жає їхньому руху. І якби можна було усунути вплив повітря, то приско�
рення всіх тіл були б однакові. У цьому можна переконатися на досліді з
товстостінною скляною трубкою довжиною близько 1 м, один кінець якої
запаяний, а на другому є кран (уперше цей дослід виконав І. Ньютон, тому
така трубка називається трубкою Ньютона) (мал. 34).

Помістимо у трубку три різних предмети, наприклад свинцеву шротин�
ку, корок і пташину пір’їну. Потім швидко перевернемо трубку. Усі три
тіла впадуть на її дно, але в різний час: спочатку шротинка, потім корок і,
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нарешті пір’їна (мал. 35, а). Так падають тіла
тоді, коли у трубці є повітря. Якщо ж повітря з
трубки відкачати насосом (мал. 35, б), потім за�
крити кран і знову перевернути трубку (мал.
35, в), то побачимо, що всі три тіла впадуть од�
ночасно. Це доводить те, що у вакуумі всі тіла
падають з однаковим прискоренням. Таке
падіння у вакуумі називають вільним
падінням.

Вільне падіння тіла — це рух тіла лише під дією
земного притягання, коли інші сторонні впливи
на нього відсутні.
Видатний італійський фізик Галілео Га�

лілей, вивчаючи рух тіл похилим жолобом,
встановив, що кулі однакового діаметра, виго�
товлені з дерева, заліза, слонової кістки тощо,
мають однакове прискорення, тобто воно не за�
лежить від маси куль. Збільшуючи кут нахилу,
він прийшов до висновку, що значення приско�
рення при цьому збільшується, але зали�
шається однаковим для всіх тіл, незалежно від
їхньої маси. Далі він зазначив: якщо збільшу�
вати кут нахилу жолоба до 90° (до вертикально�
го його положення), то висновки щодо
прискорення тіл не зміняться, оскільки не
з’являться додаткові чинники, що впливали б
на характер руху тіл. Для підтвердження цього
він провів свій відомий дослід з гарматним яд�
ром і мушкетною кулею, кидаючи їх з Піза�
нської вежі (мал. 35). Таким чином, Галілей
експериментально встановив, що прискорення
вільного падіння не залежить від маси тіл і є
сталою величиною.

Під час численних вимірювань прискорен�
ня вільного падіння було встановлено його се�
реднє значення: g � 9,81 м/с2. Воно залежить
від географічної широти місцевості. Так, на екваторі g � 9,78 м/с2, на по�
люсах g � 9,83 м/с2. Ця різниця значень зумовлена обертанням Землі на�
вколо своєї осі.

Вільне падіння тіла з висоти h, враховуючи, що g � const, є аналогічним
рівноприскореному руху вздовж осі Oу, додатний напрям якої збігається з
напрямом вектора

�

g. Тоді рівняння руху матиме вигляд

y y v t
gt

� � �0 0

2

2
. (1.20)

Очевидно, якщо тіло кинути вертикально вгору, то воно рухатиметься з
початковою швидкістю v0 , напрямлена вгору, і з прискоренням g, напрям�
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леним униз. У системі відліку, пов’язаній з поверхнею Землі (якщо вісь
координат напрямлена вертикально вгору), отримаємо

y y v t
gt

� � �0 0

2

2
. (1.21)

Під час розв’язання задач використовують такі формули:

h h v t
gt

� � �0 0

2

2
i h h v t

gt
� � �0 0

2

2
. (1.21)

За часів Арістотеля вважалося, що важчі тіла падають швидше за легші. Якщо
одне тіло, наприклад, у сто разів важче за інше, то, згідно з Арістотелем, воно і па�
дати повинно у сто разів швидше (і якщо вони одночасно впадуть з висоти ста ліктів,
то до моменту, коли важче долетить до Землі, легше пролетить лише відстань в
один лікоть, відставши від важчого на 99 ліктів). Чому він так думав, невідомо. Ніяких
спеціальних дослідів Арістотель не проводив. За словами О. Лоджа, «він, можливо,
уявив собі камінь і пір’їну, і задовольнився». Задовольнилися цим і всі інші. Погляди
Арістотеля здавалися людям настільки природними і очевидними, що впродовж
подальших вісімнадцяти сторіч майже ніхто не ставив їх під сумнів.

Проте у 1553 р. італійський учений Джовані Бенедетті опублікував статтю, в якій
стверджував, що, всупереч Арістотелю, два тіла однакової форми і однакової густи�
ни, але різної ваги, перебуваючи в одному і тому ж середовищі, проходять рівні
відстані за рівний час. Ця заява вимагала дослідного підтвердження. Тому, з кінця
XVI ст. то в одному, то в іншому місці вчені починають проводити досліди, скидаючи
важкі предмети з високих башт. Згідно з легендою вперше це зробив Галілей.
«Одним чудовим ранком, — пише О. Лодж, — у присутності всього університету він
піднявся на відому падаючу башту, взявши з собою два ядра: стофунтове і одно�
фунтове. Він встановив їх на краю башти і одночасно відпустив обидва. Вони по�
летіли разом і разом же досягли Землі. Глухий удар об Землю падаючих ядер
прозвучав як похоронний дзвін над старою системою фізики і сповістив про зарод�
ження нової».

Коли один із прихильників теорії Арістотеля дорікнув Галілею у тому, що, кажучи
про одночасне падіння важкої і легкої куль, той спотворює істину, вчений відповів:
«Виконавши дослід, ви знайдете, що більший випередить менший на два пальці,
так що коли більший впаде на землю, то менший буде від неї на відстані товщини
двох пальців. Цими двома пальцями ви хочете закрити дев’яносто дев’ять ліктів
Арістотеля і, кажучи про мою невелику помилку, замовчуєте про величезну помилку

іншого... Причина різної швидкості падіння тіл різної ваги не в їхній різній вазі, вона
криється у зовнішній причині — головним чином в опорі середовища, отже, якщо
усунути останнє, то всі тіла будуть падати однаково швидко».

1. Які досліди проводив  Галілей? Що вони підтверджують?
2. Що називають вільним падінням?
3. Від чого залежить прискорення вільного падіння?
4. На якому поверсі висотної будівлі — першому або останньому — тіла падають з
більшим прискоренням?
5. Де прискорення вільного падіння більше — на полюсі чи екваторі? Чому?
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Алгоритм розв’язання задач з кінематики
Для кожного фізичного закону існує метод (алгоритм) його застосуван�

ня. Алгоритм застосування фізичного закону допомагає набагато спрости�
ти роботу під час розв’язання задач.

Пропонуємо вам алгоритм застосування законів кінематики під час роз�
в’язання фізичних задач, який містить у собі таку послідовність дій:

1. Визначте характер руху (поступальний, обертальний), вид руху
(рівномірний, рівноприскорений, нерівномірний) і форму траєкторії (пря�
молінійна, криволінійна).

2. Зробіть короткий запис умови задачі і виконайте схематичний малю�
нок і вкажіть на ньому всі кінематичні характери руху тіла.

3. Виберіть тіло відліку і зв’яжіть з ним систему координат.
4. Запишіть закони кінематики у векторній формі.
5. Запишіть закони кінематики в проекціях на вибрані напрями коор�

динатних осей.
6. При необхідності доповніть систему формулами з кінематики,

співвідношеннями між лінійними і кутовими характеристиками руху.
7. Розв’яжіть отриману систему рівнянь щодо шуканих величин у за�

гальному виді.
8. Перевірте равильність розв’язку.
Розглянемо приклад виконання вказаних дій на всіх етапах розв’ящан�

ня задачі.
Поїзд рухається зі швидкістю v � 36 км/год. Після включення

гальмівного пристрою поїзд зупиняється через час t � 0 25, хв. Визначте
прискорення поїзда і шлях, пройдений ним за час гальмування.

Аналіз умови задачі. Процес, описаний в умові задачі, — механічний
рух. Поступальним називають рух, під час якого будь�яка пряма, що спо�
лучає дві будь�які точки цього тіла, переміщається, залишаючись пара�
лельною зі своїм положенням. Вважатимемо, що траєкторією руху є пряма
лінія, тобто рух прямолінійний. При прямолінійному русі модуль пе�
реміщення дорівнює шляху.

Фізична система складається з одного об’єкта — поїзда, який руха�
жться поступально. При поступальному русі всі точки поїзда рухаються
однаково і, тому можна розглядати рух тільки однієї його точки відносно
Землі.

Прискореня характеризує швидкість зміни швидкості з часом. Згідно з
умовою, швидкість руху поїзда зменшується, це означає, що рух�
сповільнюється. Як результат розв’язання визначаємо значення приско�
рення, отже, вважаємо, що рух поїзда рівносповільнений (

�
а � const).
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Наприкінці гальмування поїзд зупиняється, це означає, що його кінце�
ва швидкість дорівнює нулю. Початкову швидкість руху перед гальмуван�
ням поїзда дано в умові задачі.

Зробимо короткий запис умови задачі і виконаємо малюнок.

Дано:

v0 � 36 км/год � 10м/с

t � 0,25 хв � 15 с

v � 0

Р о з в ’ я з а н н я

a — ? l — ?

Складаня плану розв’язання. Рівноприскорений прямолінійний рух

описується рівняннями:
� � �
v v at� �0 i

� �
�

s v t
at

� �0

2

2
.

Для розв’язання задачі додаткові формули не потрібні.
Враховуючи, що в цих формулах виражені зв’язки між шукними і зада�

ними величинами, задачу млжна розв’язати методом застосування формул.
vx2 � 40 м/с – 10 м/с2

	 5 с � –10 м/с;
sx2 � ((40 м/с – 10 м/с)/2) 	 5 с � 75 м.
У момент t1 � 5 c тіло перебуває на висоті 75 м імає швидкість 10 м/с,

яка напрямлена вниз. Отже, момент t1 � 5 c тіло рухається вже після пово�
роту. Пройдений тілом шлях визначимо як суму двох шляхів (рух тіла вго�

ру і вниз) за формулою l
v

g

v

g
x� �0

2
2

2

2 2
. l � 1600 м2/с2/20 м/с2 +

+ 100 м2/с220 м/с2
� 85 м.

Відповідь: vx1 � 20 м/с; vx2 � –10 м/с; l � 85 м; sx2 � 75 м.

Р о з в ’ я з у є м о р а з о м
1. Прискорення тіла дорівнює – 5 м/с2. Як це розуміти? Поясніть.
Відповідь: тіло рухається рівносповільнено прямолінійно. На це вказує

знак  «мінус» біля значення прискорення.
2. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 40 м/с. Яка буде

швидкість руху тіла через 2 с, через 5 с? Визначте шлях, пройдений тілом,
і переміщення тіла. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2.

Дано:

v0 = 40 м/с
t1 2� c
t2 5� c
g �10 м/с2

Р о з в’ я з а н н я
Використовуємо дві формули:

� � �

v v gt� �0 ,
�

� �

s t
v v

�
�0

2
.

Знаходимо проекції величин на вісь Оу
(вісь Оу напрямлена вгору):
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vy1 �? vy2 �? v v gtx y� �0 , s tx

v vy y
�

�0

2
.

sy1 �? sy2 �?l �? Для моменту t1 = 2 c  за цими формулами записуємо

vy1 = 40 м/с – 10 м/с2· 2 с = 20 м/с; sy1 = ((40 м/с + 20 м/с)/2)· 2 с = 60 м.
Отже, в момент t2 = 2 c тіло перебуває на висоті 60 м і має швидкість

20 м/с, яка напрямлена вгору. Оскільки напрям руху не змінювався, то
шлях, що пройшло тіло, 60 м.

Для моменту t2 � 5 c  за такими самими формулами отримуємо:
vy2 = 40 м/с – 10 м/с2· 5 с = 10 м/с; sy2 = ((40 м/с – 10 м/с)/2)· 5 с = 75 м.
У момент t2 = 5 c тіло перебуває на висоті 75 м і має швидкість 10 м/с,

що напрямлена вниз. Отже, в момент t2 = 5 c тіло рухається вже після по�
вороту. Пройдений тілом шлях визначимо як суму двох шляхів (рух тіла

вгору і вниз) за формулою l
v

g

v

g
y

� �0
2

2
2

2 2
. l = 1600 м2/с2/20 м/с2 +

+ 100 м2/с2/20 м/с2 = 85 м.

Відповідь: vy1 = 20 м/с; vy2 = –10 м/с; l = 85 м; s = 75 м.

39. Що потрібно знати для визначення положення тіла у будь�який момент
часу, якщо воно рухається рівноприскорено? Потрібно знати початко�
ву координату, початкову швидкість і прискорення тіла.

40. Прискорення тіла дорівнює 2 м/с2. На скільки зміниться швид�
кість руху цього тіла за 1 с?

41. Початкова і кінцева швидкості руху тіла відповідно дорівнюють 5 м/с і
10 м/с. Як рухається це тіло?

42. Початкова і кінцева швидкості руху тіла відповідно дорівнюють 15 м/с
і 10 м/с. Як рухається це тіло?

43. Прискорення тіла дорівнює 3 м/с2. Що це означає? Поясніть.
44. Рухаючись зі швидкістю 72 км/год, автомобіль загальмував за 5 с. Виз�

начте гальмівний шлях.
45. Автобус рухається зі швидкістю 54 км/год. На якій відстані від зупин�

ки водій повинен почати гальмувати, якщо для зручності пасажирів
прискорення не повинне перевищувати 1,2 м/с2?

46. Гальма вантажного автомобіля вважаються справними, якщо при галь�
муванні автомобіля, що рухається зі швидкістю 36 км/год по сухій і
рівній дорозі, гальмівний шлях не перевищує 12,5 м. Визначте
відповідне цій нормі гальмівне приско�
рення.

47. Які з наведених залежностей описують
рівноприскорений рух?
а) x t� �3 2 , м; б) x t� �4 2 ,
м; в) v � 6, м/с;
г) x t t� � �8 2 4 2 , м; д) x t� �10 5 2 , м?
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48. Залежність від часу координати точки, яка рухається вздовж осі Oх,
має вигляд: х � 2 – 10t + 3t2, м. Опишіть характер руху. Які початкова
швидкість і прискорення руху тіла? Запишіть рівняння для проекції
швидкості руху тіла.

49. Швидкість руху матеріальної точки в будь�який момент часу задана
рівнянням v = 3 + t, м/с. Чому дорівнює початкова швидкість і приско�
рення тіла? v0 � � 3 м/с; а � 1 м/с2.

50. На мал. 36 зображені графіки проекцій швидкостей руху двох тіл: 1, 2.
Визначте: а) вид руху тіл; б) прискорення руху тіл; в) через скільки се�
кунд після початку руху швидкості тіл будуть однаковими. Запишіть
залежність координат тіл від часу.

51. За який час камінь, який почав своє падіння без початкової швидкості,
подолає шлях 80 м?

52. На яку максимальну висоту підніметься тіло, кинуте вертикально
вгору зі швидкістю 8 м/с?

53. Спортсмен стрибнув з десятиметрової вишки у воду. Визначте
швидкість занурення спортсмена у воду і час перебування в польоті.

Опором повітря знехтувати.
54. Гелікоптер почав підніматися із Землі вертикально вгору з прискорен�

ням 0,2 м/с2. Через 10 с з нього скинули вантаж. Через який час від по�
чатку падіння вантаж досягне Землi?

55. Кулька котиться по жолобу без початкової
швидкості і за першу секунду проходить 10
см. Який шлях вона пройде за час 3 с? Який
шлях вона пройде за третю секунду?

56. За яку секунду від початку рівноприскорено�
го руху тіло пройде шлях, втроє більший за
шлях, пройдений за попередню секунду?

57. Через 10 с після початку руху швидкість по�
їзда дорівнює 0,6 м/с. Через який час після
початку руху швидкість поїзда дорівнюва�
тиме 3 м/с?

58. Автомобіль почав рухатись з прискоренням
1,5 м/с2 і за деякий час проїхав відстань
12 м. Визначте його швидкість руху в цей
момент і середню швидкість.

59. Схил довжиною 100 м лижник проїхав за
20 с, рухаючись з прискоренням 0,3 м/с2.
Яка швидкість лижника на початку і на�
прикінці схилу?

60. Тіло кинули вертикально вгору з початко�
вою швидкістю 19,6 м/с. Визначте коорди�
нату і швидкість руху тіла через 3 с, а
також шлях, що пройшло тіло за цей час.
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61. Визначте вид руху, відповідний до ділянок графіка АВ і ВС (мал. 37).
Чому дорівнює прискорення тіла на кожній з ділянок? Який модуль
швидкості тіла на початку і наприкінці руху?

62. На мал. 38 зображено графік залежності проекції швидкості пря�
молінійного руху тіла від часу. З яким прискоренням рухалось тіло в
інтервалах часу: 1—3 с; 3—5 с; 5—7 с? Накресліть графік залежності
проекції прискорення від часу руху: ах1 � 1 м/с2; ах2 � 0; ах3 � – 1,5 м/с2;

63. Залежності від часу координат двох точок, які рухаються вздовж осі Oх,
мають вигляд: х1 � 15 + t2, м i х2 � 8t, м. Описати характер руху кожного
тіла. Побудувати графіки руху. Визначте час і місце зустрічі тіл.

64. За графіком проекції прискорення руху тіла (мал. 39) побудувати
графіки для проекції швидкості і для проекції переміщення, якщо по�
чаткова швидкість руху тіла дорівнює 2 м/с.

65. Тіло рухається вздовж прямої спочатку протягом 5 с рівномірно зі
швидкістю 5 м/с, потім рівноприскорено протягом 10 с з прискорен�
ням 1 м/с2, напрямленим протилежно початковій швидкості. Побуду�
вати графіки залежності швидкості, координати і пройденого тілом
шляху від часу. Початкова координата дорівнює нулю, напрям осі ко�
ординат — вздовж початкового напряму руху тіла.

66. Тіло падає з висоти 78,4 м. Визначте його переміщення за останню се�
кунду падіння.

67. Тіло падає вертикально вниз з висоти 20 м без початкової швидкості.
Визначте: а) шлях, що пройшло тіло за останню секунду падіння; б) се�
редню швидкість руху на всьому шляху; в) середню швидкість на
другій половині шляху.

68. Тіло вільно падає з висоти 180 м. Розділіть цю відстань на такі ділян�
ки, щоб тіло пролітало їх за однакові інтервали часу.

69. При вільному падінні перше тіло було в польоті вдвічі довше ніж друге.
Порівняйте кінцеві швидкості і переміщення.

70. Тіло кинули вгору з початковою швидкістю v0. Коли воно досягло най�
вищої точки, з тієї самої точки кинули інше тіло з швидкістю v0. На
якій висоті тіла зустрінуться?

§ 14 РІВНОМІРНИЙ РУХ ТІЛА ПО КОЛУ. ЛІНІЙНА І
КУТОВА ШВИДКОСТІ. ПЕРІОД І ЧАСТОТА
ОБЕРТАННЯ

Більш поширеними за прямолінійні є кри�
волінійні рухи, що відбуваються під дією сил,
напрямлених під кутом до швидкості. Серед
цих рухів виділимо рух матеріальної точки по
колу, оскільки цей рух є дуже поширеним у
природі і техніці. По колу рухаються різні час�
тини обертових машин. У тракторі, наприклад,
спостерігаємо обертання колінчастого вала,
цілої системи зубчастих коліс, що передають
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рух від колінчастого вала до різних механізмів,
шківів, барабанів тощо. У літаку обертаються
гвинти, колеса шасі (мал. 40).

Будь�який криволінійний рух тіл можна звес�
ти до руху по дугах — частинах кіл різних
радіусів (мал. 41). Тобто криволінійний рух є
комбінацією послідовних рухів тіла по колу та
ділянок, на яких тіло рухається прямолінійно.

Розглянемо найпростіший криволінійний рух
тіла — рух по колу з незмінною за модулем
швидкістю.
Рівномірним рухом тіла по колу називають такий рух,

при якому швидкість тіла змінюється за напрямом, але не змінюється за значен�
ням.
Введемо основні величини, які характеризують рівномірний рух по

колу.
Миттєва швидкість руху тіла при такому русі в кожній точці напрямле�

на по дотичній до траєкторії. Підтвердженням цього може бути відлітання
шматочків речовини (іскор) від точильного каменя (мал. 42), а також бри�
зок від коліс велосипеда або автомобіля.

Припустимо, що точка рівномірно рухається по колу радіуса R і за пев�
ний час t переміщується з точки А в точку В (мал. 43).

Як бачимо з малюнка лінійна швидкість руху тіла за модулем зали�
шається сталою (v v vA B� � ), але її напрям весь час змінюється. Тому в да�
ному разі користуються поняттяім миттєвої швидкості, яка визначає
швидкість руху тіла в точці і напрямлена по дотичній до дуги в даній точці
(точки А і точки В).

Отже, лінійна швидкість тіла, що рівномірно обертається по колу, весь
час змінюється за напрямом і у будь+якій точці траєкторії напрямлена по
дотичній до дуги цього кола, має стале значення.

Користуючись визначенням швидкості руху тіла для рівномірного пря�
молінійного руху, з’ясуємо, як визначається лінійна швидкість тіла у
рівномірному русі по колу.

62 Розділ 1.

Мал. 41 Мал. 42

Мал. 43



Ми знаємо, що v
l

t
� , де l — пройдений тілом шлях. Тіло здійснює за пев�

ний час t один оберт, проходячи шлях, що дорівнює довжині кола l R� 2� .
Тоді лінійна швидкість руху тіла пд час рівномірного руху по колу визна�
чається за формулою

v
R

t
�

2�
, (1.23)

де v — лінійна швидкість руху тіла по колу; R – радіус кола; t – час руху
тіла.

Проте лінійна швидкість тіла не дає можливості судити про швидкість
обертання всіх його точок, оскільки вона змінюється при віддаленні точки
від осі обертання. Сталим (незмінним) для всіх точок на тілі, що обер�
тається, є відношення кута �, який утворюється при переміщенні радіуса R
з положення А в положення В (кутове переміщення ��), до інтервалу часу
�t, протягом якого це переміщення відбувається.

Цю сталу фізичну величину називають кутовою швидкістю.
Кутова швидкість тіла — це фізична величина, яка показує, як швидко
змінюється кут повороту тіла, і визначається відношенням зміни кута �� до
інтервалу часу �t, за який ця зміна відбулася:

� �
��

�t
. (1.24)

Якщо за час t кут повороту тіла, яке обертається рівномірно, дорівнює
�, то кутову швидкість визначаємо із співвідношення:

� �
�

t
. (1.25)

Одиницею кутової швидкості в СІ є радіан за секунду (1 рад/с). 1 рад/с
дорівнює кутовій швидкості такого рівномірного руху по колу, під час
якого за 1 секунду здійснюється кутове переміщення на 1 радіан.

Для тіл, що здійснюють багато обертів, які виконуються з періодичною
залежністю (штучні супутники, деталі обертових механізмів тощо) вво�
дять величини, які називають періодом обертання і частотою обертання.

Період обертання — це час, протягом якого тіло робить один повний оберт по
колу.
Якщо тіло робить N обертів, то період має вигляд

T
t

N
� . (1.26)

де t — час обертання; N — кількість зроблених обертів.
Одиницею періоду обертання Т тіла є секунда (с).
Величину, обернену до періоду обертання, називають частотою обертання

n
T

�
1

. (1.27)

63КІНЕМАТИКА



Частота обертання тіла n визначає кількість обертів тіла навколо центра обер�
тання за 1 секунду:

n
N

t
� . (1.28)

Одиницею частоти в СІ є оберт за секунду (об/с).1 об/с дорівнює такій
частоті обертання, при якій тіло за 1 секунду робить 1 оберт. Використову�
ють й інші одиниці, наприклад оберт за хвилину: 1 об/хв = 1/60 об/с.

Оскільки експериментально встановлено, що кутове переміщення за
час, що дорівнює періоду Т, становить 2� рад, то кутова швидкість може

бути визначена через період і частоту обертання:

� �
��

T
; � �� 2 n. (1.29)

Якщо пригадати, що лінійна швидкість тіла v
R

T
�

2�
, то можна знайти її

зв’язок з кутовою швидкістю:

v R� � . (1.30)

1. Чому серед криволінійних рухів ми виділяємо рух по колу?
2. Що є основною характеристикою обертального руху?
3. Чим зумовлене введення кутової швидкості як характеристики руху тіла при об�
ертанні?
4. Дайте визначення лінійної та кутової швидкостей під час рівномірного руху тіла
по колу?
5. Як пов’язані між собою період і частота обертання тіла?

6. Виразіть лінійну та кутову швидкості через період або
частоту обертання тіла.
7. Відобразіть лінійну швидкість тіла через його кутову
швидкість.

§ 15 ДОЦЕНТРОВЕ ПРИСКОРЕННЯ ТІЛА

Рівномірний рух тіла по колу — це рух з при�
скоренням, хоча за модулем швидкість руху тіла
не змінюється. Постає завдання — з’ясувати, як
напрямлене і чому дорівнює це прискорення.

Вам вже відомо, що прискорення визна�

чається рівністю
�

�

a
v

t
�

�
.

Зрозуміло, що вектор
�
a напрямлений так

само, як вектор �
�
v, оскільки t — величина ска�

лярна.
Вважаємо, що тіло рухається по колу, яке має

радіус R, і у деякий момент часу, який ми
візьмемо за початковий (t � 0), воно знаходиться
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в точці А (мал. 44). Швидкість руху тіла
�
v0 в цій точці напрямлена по до�

тичній. У точці В, в якій тіло, рухаючись по колу, опиниться через дуже
малий інтервал часу t, швидкість

�
v також буде напрямлена по дотичній.

Перенесемо вектор
�
v паралельно самому собі так, щоб він і вектор

�
v0 вихо�

дили з точки А, і з’єднаємо кінці обох векторів відрізком прямої, напря�
мивши його від

�
v0 до

�
v. Напрямлений відрізок і є вектор �

�
v. З мал. 44

видно, що вектор �
�
v напрямлений всередину кола. Якщо точки А і В гра�

нично близькі одна до одної, то вектор �
�
v, перенесений у точку А, буде на�

прямлений до центра кола. Туди ж буде напрямлений і вектор

прискорення
�
a.

Таким чином, при рівномірному русі тіла по колу його прискорення в
усіх точках кола напрямлене до центра. Його так і називають доцентровим
прискоренням. Воно позначається літерою a.

Прискорення тіла, яке рівномірно рухається по колу, у будь�якій його точці до�
центрове, тобто напрямлене по радіусу кола до його центра.
У будь�якій точці доцентрове прискорення перпендикулярне до лінійної

швидкості. Ця особливість прискорення при рівномірному русі по колу по�
казана на мал. 45.

Значення (модуль) прискорення визначимо з мал. 44. Трикутник, скла�
дений з векторів

�
v0 ,

�
v і �

�
v, є рівнобедрений, оскільки

�
v0 �

�
v. Трикутник

ОАВ також рівнобедрений, тому що сторони ОА і ОВ — радіуси кола. Кути
при вершинах обох трикутників рівні, оскільки вони утворені взаємно пер�
пендикулярними сторонами. Тому трикутники подібні, як рівнобедрені з
рівними кутами при вершинах. З подібності трикутників випливає про�
порційність подібних сторін:

�v

AB

v

R
� .

Якщо вважати, що точки А і В дуже близькі одна до одної, то хорда АВ
не буде відрізнятися від довжини дуги АВ. Тоді довжина дуги АВ — це
шлях, що пройшло тіло зі сталою за модулем швидкістю v. Він дорівнює
vt. Тому можна записати:

�v

vt

v

R
� , або

�v

t

v

R
�

2

.

Оскільки інтервал часу в даному випадку дуже малий, то
�v

t
і є модуль

прискорення. Таким чином,

a
v

R
�

2

. (1.31)

Згадаємо, що рівномірний рух по колу цікавив нас тому, що всякий рух
по криволінійній траєкторії можна зобразити як рух по дугах кіл різних

радіусів. Отже, ми можемо сказати, що у будь�якій точці криволінійної
траєкторії тіло рухається з прискоренням, напрямленим до центра того
кола, частиною якого є ділянка траєкторії, що містить у собі цю точку. Мо�
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дуль же прискорення залежить від швидкості тіла і від радіуса відповідно�
го кола.

Знаючи, що v R� � , формулу для розрахунку доцентрового прискорення
можна записати у вигляді

a R� �
2 . (1.32)

1. Як напрямлене прискорення тіла, що рухається по колу зі сталою за модулем
швидкістю?
2. Чи можна вважати доцентрове прискорення сталим, а рівномірний рух по колу
рівноприскореним?
3. Якщо під час руху тіла по колу модуль його швидкості змінюється, чи буде при�
скорення тіла напрямлене до центра кола?
4. Дайте визначення доцентрового прискорення тіла.
5. За якими формулами визначається доцентрове прискорення тіла?
6. Катер зі спортсменом на водних лижах рухається по колу. Спортсмен може ру�
хатися за катером по тому ж колу, за колом і всередині кола. Яке співвідношення
швидкостей руху спортсмена і катера в цих трьох випадках?

Р о з в ’ я з у є м о р а з о м
1. Електродвигун, зв’язаний ременевою передачею з токарним верста�

том, обертається з частотою 980 об/хв. Діаметр шківа, надітого на вал дви�
гуна, дорівнює 10 см. Визначте діаметр шківа, надітого на вал верстата,
якщо частота обертання вала 300 об/хв. Яка кутова швидкість обертання
шківа верстата?

Дано:
n1 � 980 об/хв � 16,3 об/с
n2 � 300 об/хв � 5 об/с
d1 � 10 cм � 0,1 м

Розв’язання
Якщо шківи з’єднані перекидним ременем,

який приводить їх у рух без проковзування, то

відношення їх частот пропорційне їх діамет�

рам:

d2 — ? �— ? n

n

d

d
1

2

2

1

� � d d
n

n2 1
1

2

� .

Підставимо значення відомих величин: d2 0 1 0 3� �, ,м
16,3 об/с

5 об/с
м.

Кутова швидкість шківа верстата � �� 2 2n . Отже, � � 2 · 3,14 · 5 об/с �

� 31,4 рад/с.
Відповідь: d2 0 3� , м; � � 31,4 рад/с.
2. Яка швидкість руху автомобіля, якщо його колеса радіусом 30 см

роблять 600 об/хв? Визначте доцентрове прискорення коліс автомобіля.
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Дано:

R � 30 см � 0,3 м
n � 600 об/хв � 10 об/с

Розв’язання

Використовуємо формули v
R

T
�

2�
і n

T
�

1
.

Тоді v Rn� 2� . Підставивши значення відо�
мих фізичних величин, отримаємо

v – ? a – ? v � 2 · 3,14 · 0,3 м � 10 об/с � 18,84 м/с.

Для визначення прискорення коліс використаємо формулу a
v

R
�

2

.

Тоді a � �
	18 84 18 84

0 3

2 2

1183
, ,

,

м/с м/с

м
м/с2.

Відповідь: v � 18,84 м/с; а = 1183 м/с2.
71. Частота обертання вала генератора вітродвигуна дорівнює 30 об/хв,

якоря електродвигуна 1500 об/хв, барабана сепаратора 8400 об/хв,
шпинделя шліфувального верстата 96 000 об/хв. Обчисліть їх

періоди.
72. Частота обертання повітряного гвинта літака 1500 об/хв. Скільки об�

ертів робить гвинт на шляху 90 км при швидкості польоту 180 км/год?
73. Період обертання платформи карусельного верстата 4 с. Визначте

швидкість крайніх точок платформи, що віддалені від осі обертання
на 2 м.

74. Діаметр передніх коліс трактора в 2 рази менший ніж задніх. Порівня�
ти частоти обертання коліс під час руху трактора.

75. Період обертання Місяця навколо Землі дорівнює 27,3 доби. Вважа�
ючи орбіту Місяця колом радіуса 385000 км, визначте швидкість

руху Місяця по орбіті і його прискорення.
76. Ротор турбіни, діаметр якої 40 см, обертається з частотою 12000 хв–1.

Яке доцентрове прискорення кінців лопаток турбіни?
77. Швидкість точок робочої поверхні наждачного круга, який має діаметр

300 мм, не повинна перевищувати 35 м/с. Чи можна насадити цей круг

на вал електродвигуна, що робить 1400 об/хв? 2800 об/хв?
78. Якщо радіус колової орбіти штучного супутника Землі збільшити в 4

рази, то його період обертання збільшиться у 8 разів. У скільки разів

зміниться швидкість руху супутника по орбіті?
79. Секундна стрілка годинника зробила 5 обертів. Визначте кут повороту

кінця стрілки і кутову швидкість руху.

80. Визначте кутові швидкості валів, які обертаються з періодами 10 і 0,050 с.

81. Колесо велосипеда має радіус 40 см. З якою швидкістю їде велосипедист,
якщо колесо робить 120 об/хв? Чому дорівнює період обертання колеса?
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82. Лінійна швидкість точок обода диска, що обертається, дорівнює 3 м/с,
а точок, що лежать на відстані 10 см від обода, дорівнює 2 м/с. Визнач�
те частоту обертання диска.

83. Хвилинна стрілка годинника втричі довша за секундну. Визначте
відношення лінійних швидкостей кінців стрілок.

84. Яку відстань проїде велосипедист за 60 обертів педалей, якщо діаметр
колеса  70 см, ведуча шестерня має 48, а ведена — 18 зубців?

85. Дитячий заводний автомобіль, рухаючись рівномірно, пройшов
відстань l за час t. Визначте частоту обертання n i доцентрове приско�

рення точок адоц на ободі колеса, якщо його діаметр дорівнює d. Якщо є
можливість, конкретні дані задачі візьміть з проведених дослідів.

86. Визначте радіус R колеса, якщо при його обертанні лінійна швидкість
руху точки на ободі дорівнює 6 м/с, а швидкість точки, що лежить
ближче до осі обертання на 15 см, дорівнює 5,5 м/с.

87. Вісь колеса, яке обертається, рухається поступально в горизонтально�
му напрямі зі швидкістю v. Вісь горизонтальна і напрям її руху пер�
пендикулярний до неї самої. Визначте миттєву швидкість верхньої
точки обода колеса v1, якщо миттєва швидкість нижньої точки v2.

88. 3 якою швидкістю автомобіль повинен проїжджати середину опуклого
мосту радіусом 40 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало при�
скоренню вільного падіння?

89. Автомобіль рухається по криволінійній траєкторії зі сталою за моду�
лем швидкістю. Чи можна стверджувати, що його прискорення в цьо�
му випадку дорівнює нулю? Відповідь обгрунтуйте.

Біля витоків кінематики: апорії Зенона
Років за 500 до нашої ери у давньогрецькому місті Єлії (на півдні Італії) жив зна�

менитий філософ Зенон. Знаменитий він був тим, що відкидав можливість пізнання
світу за допомогою відчуттів людини: «вірити можна лише розуму» — казав він. За
Зеноном, світ є незмінний і нерухомий. Так, відкидаючи наші відчуття, стверджував
Зенон, неможливо за допомогою розуму довести існування руху у світі. Для
підтвердження своїх слів Зенон вибрав метод доведення від абсурду. Розглянемо
апорії Зенона (з грецької апорія — безвихідне становище, неподолана трудність).

Руху немає...(або про рух взагалі). Щоб пройти відстань, потрібно для почат�
ку пройти її половину, а ще раніше потрібно пройти одну четверту частину, і т.д.

Продовжуючи поділ навпіл все нових і но�
вих відрізків, ми ніколи не закінчимо цей
поділ, а, отже, і ніколи не розпочнемо рух.

Помилка Зенона була у тому, що він
безмежність поділу відрізка змішував із
нескінченністю часу на проходження цього
відрізка.

Ахіллес та черепаха (або про
рівномірний прямолінійний рух.) Швид�
кий Ахіллес (герой Троянської війни) ніколи
не зможе наздогнати черепаху, хоча остан�
ня, як відомо, вважається зразком
повільності руху. Так, коли Ахіллес прохо�
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дить відстань, що розділяє їх на початку, черепаха не чекає, а продовжує повзти. А
тому Ахіллесу потрібно пройти початкову відстань і утворену нову. Але коли Ахіллес
пройде і нову відстань, то черепаха, продовжуючи повзти, знову втече від Ахіллеса.
І останньому знову потрібно буде доганяти черепаху, і так можна продовжувати
міркування до безмежності, доводячи, що Ахіллес ніколи не дожене черепаху.

Даний парадокс легко заперечити, якщо знати формулу рівномірного руху і вміти

розв’язувати рівняння з одним невідомим. Звичайно, Ахіллес дожене черепаху через
деякий час t. За цей час Ахіллес пройде відстань, яка визначатиметься добутком vАt,
де vА — швидкість руху Ахіллеса. Черепаха за цей же час проповзе відстань, що виз�
начатиметься добутком vчt, де vч — швидкість руху черепахи. Якщо початкову
відстань, що розділяє черепаху і Ахіллеса, позначити d, то можна записати: vАt �

vчt + d. Звідси знаходимо: t �
d

vA �
.

Про стрілу (або про відносність руху). Випущена із лука стріла (мал. 46) у
якийсь даний момент часу знаходиться у точці А. У цей момент вона перебуває у
спокої. Коли стріла досягне точки В, то можна стверджувати, що вона теж буде пе�
ребувати у спокої у цей момент у цій точці В. В якій би точці ми не застали стрілу,
вона буде перебувати у спокої у той момент, у який вона знаходитиемться у цій
точці. Отже, стріла перебуває в спокої у будь�який момент часу, а тому перебуває у
спокої взагалі.

У чому помилка Зенона? Очевидно, що вчений не розрізняв точки на стрілі і поза
стрілою. Так, звичайно, стріла нерухома відносно точки А, взятої на самій стрілі, як
нерухомі предмети один відносно одного у вагоні потяга, що рухається.

Контрольні запитання
1. Чому стіл у класі одночасно перебуває у спокої й русі?
2. Чому шлях, пройдений тілом під час руху, є скалярною величиною?
3. Чому не можна робити обчислення за формулами, записаними у век�

торній формі?
4. Чому формула для розрахунку швидкості рівнозмінного руху тіла має

два знаки: v v a tx x x� �0 ?
5. Чому графіком швидкості рівноприскореного руху є пряма лінія?
6. Чому графік швидкості рівносповільненого руху тіла ніколи не про�

ходить через початок координат?
7. Чому вільне падіння — це рівноприскорений рух?
8. Чому швидкість руху тіла 5 м/с у прямолінійному рівномірному

русі — це не те саме, що 5 м/с — швидкість рівномірного руху тіла по колу?
9. Чому учень припустився грубої помилки, коли відповів так: «Пе�

реміщення матеріальної точки — це відрізок прямої, що з’єднує початкову
точку руху з кінцевою»?

10. Як можна визначити швидкість плавця відносно берега, якщо
швидкість течії v1 , а швидкість плавця відносно води v2, напрямлена пер�
пендикулярно до течії?

11. При будь�якому нерівномірному русі тіла змінюється його
швидкість. Яким чином прискорення характеризує цю зміну?
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12. Виведіть формули, що виражають за�
лежність між доцентровим прискоренням,
періодом і частотою обертання.

Я знаю, що таке відносність руху
1. Два поїзди рухаються назустріч один

одному зі швидкостями 54 та 72 км/год. Па�
сажир першого потяга помічає, що другий
потяг рухається повз нього протягом 4 с.

Яка довжина другого потяга?
2. Автомобіль, що рухається рівномірно

зі швидкістю 45 км/год, за 10 с проїхав та�
кий самий шлях, як і автобус за 15 с, який рухається в тому самому на�
прямі. Визначте їх відносну швидкість руху.

3. Швидкість руху човна у n разів більша за швидкість течії. У скільки
разів більше часу займає поїздка між двома пунктами проти течії, ніж за
течією?

Я знаю, як визначається швидкість руху тіла, час його руху і шлях,
який воно проходить

4. Надзвуковий літак летить горизонтально на висоті 4 км. Спостерігач
почув звук через 10 с після того, як літак пролетів над ним. Визначте
швидкість літака, якщо швидкість звуку 330 м/с.

5. Скільки часу падало тіло, якщо за останні 2 с воно пролетіло 58,8 м?
6. Людина, яка кинула камінь у прірву, почула звук падіння через 6 с.

Визначте глибину прірви. Швидкість поширення звуку в повітрі 340 м/с.
7. Доведіть, що середня швидкість за даний інтервал часу � � �t t2 1 при

рівноприскореному русі дорівнює швидкості у момент t t� �1 2

�
.

Я вмію розв’язувати задачі на рівномірний рух тіла по колу
8. Радіус робочого колеса гідротурбіни в 8 разів більший, ніж парової, а

частота обертання в 40 разів менша. Порівняти лінійні швидкості та при�
скорення точок ободів коліс турбін.

9. Циліндр радіуса 10 см розташований між двома рейками, які руха�
ються в один бік зі швидкостями 6 та 4 м/с. Визначте швидкість руху то�
чок на осі циліндра та кутову швидкість його обертання. Розв’яжіть задачу
і для випадку, коли рейки рухаються в різні боки.

Я вмію аналізувати і будувати графіки
10. За графіком проекції швидкості руху тіла (мал. 47) побудувати

графік проекції прискорення і графік проекції переміщення тіла.

Я вмію робити доведення
11. Доведіть, що при прямолінійному рівноприскореному русі проекції

переміщення sх тіла за послідовні рівні інтервали часу утворюють арифме�
тичну прогресію.
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12. Доведіть, що при прямолінійному
рівноприскореному русі без початкової швид�
кості виконується «закон непарних чисел»,
шляхи, які проходить тіло за послідовні рівні
інтервали часу, відносяться, як послідовні не�
парні числа: l l l nn1 2 1 3 2 1: :... : :...( )� � .

В а р і а н т І
1. Ви знаєте задачу, яка є основною для кіне�

матики: за відомою траєкторією і законом руху
визначаються швидкість і зміна цієї швидкості
для кожного моменту часу і кожної точки траєкторії (пряма задача). Яки�
ми прикладами, наведеними нижче, можна підтвердити цю задачу?

А. При польоті літака напрям швидкості залишався незмінним.
Б. Для руху тіла отримано графік закону руху.
В. Космонавт обертається у центрифузі, радіус якої R. При цьому

лінійна швидкість центра мас кабіни залишається сталою і дорівнює v.
Г. Отримана послідовність малих переміщень тіла утворює пряму лінію,

тобто рух тіл є прямолінійним.
Д. Таких прикладів немає.
2. На основі дослідів зі взаємодії тіл були зроблені висновки. Виберіть

помилковий.
А. Прискорення, що отримали взаємодіючі тіла, різні за знаком.
Б. Прискорення можуть бути рівними під час взаємодії однакових тіл і

різними для обох тіл.
В. Прискорення для двох взаємодіючих тіл залежать від умов досліду,

тому можуть бути різними.

Г. Відношення
a

a
1

2

� const не залежить від умов досліду, воно залежить

тільки від механічних властивостей взаємодіючих тіл.
Д. Під час взаємодії сили взаємно врівноважуються.
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3. Під час рівномірного руху пішохід прохо�
дить за 10 с шлях 15 м. Який шлях він пройде,
рухаючись з тією ж швидкістю, за 2 с?

А. 3 м. Б. 30 м. В. 1,5 м. Г. 7,5 м. Д. Серед
відповідей А—Г немає правильної.

4. На мал. 48 зображено графік залежності
шляху, що проїхав велосипедист, від часу. Виз�
начте за цим графіком шлях, що проїхав вело�
сипедист за інтервал від 1 до 3 с.

А. 9 м. Б. 6 м. В. 3 м. Г. 12 м. Д. Серед
відповідей А—Г немає правильної.

5. За графіком, зображеним на мал. 49, виз�
начте швидкість руху велосипедиста в момент
часу 2 с.

А. 2 м/с. Б. 6 м/с. В. 3 м/с. Г. 12 м/с. Д. Се�
ред відповідей А—Г немає правильної.

6. На мал. 49 точками відмічені положення
п’яти тіл, що рухаються зліва направо, через
рівні інтервали часу. Інтервали часу між двома
відмітками на всіх смужках однакові. На якій
смужці зареєстровано рівномірний рух тіла з
найбільшою швидкістю?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.
7. Спортсмен пливе за течією річки. Визначте

швидкість руху спортсмена відносно берега річ�
ки, якщо швидкість його руху відносно води
дорівнює 1,5 м/с, а швидкість течії річки 0,5 м/с.

А. 0,5 м/с. Б. 1 м/с. В. 1,5 м/с. Г. 2 м/с. Д.
Серед відповідей А—Г немає правильної.

8. На мал. 50 зображені графіки залежності
модулів швидкості від часу для трьох тіл, що
рухаються прямолінійно. Який із графіків
відповідає рівноприскореному руху тіла, при
якому напрям його прискорення збігається з
напрямом швидкості?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Всі три графіки. Д. Серед відповідей А—Г немає пра�
вильної.

9. За графіком залежності модуля швидкості руху тіла від часу, зобра�
женим на мал. 51, визначте прискорення тіла, що рухається пря�
молінійно, в момент часу t � 2 с.

А. 18 м/с2, Б. 9 м/с2. В. 3 м/с2. Г. 4,5 м/с2. Д. Серед відповідей А—Г
немає правильної.

10. На мал. 53 зображені графіки залежності від часу модулів швид�
кості руху п’яти тіл. Яке з цих тіл рухається з найбільшою швидкістю в
момент часу t = 2 с?

А. 1. Б. 2. В.3. Г. 4. Д. 5.
Який із графіків, зображених на мал. 52, відповідає руху тіла з

найбільшим за модулем прискоренням?
А. 1. Б. 2. В.3. Г. 4. Д. 5.
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11. З якою швидкістю буде рухатися тіло через 3 с після початку вільно�
го падіння? Початкова швидкість руху тіла дорівнює нулю, прискорення
вільного падіння 10 м/с2.

А. 
 3,3 м/с. Б. 30 м/с. В. 90 м/с. Г. 45 м/с. Д. Серед відповідей А—Г
немає правильної.

12. Початкова швидкість руху тіла під час вільного падіння дорівнює
нулю, прискорення вільного падіння 10 м/с2. Який шлях пройде тіло за 3 с?

А. 
 3,3 м. Б. 30 м. В. 90 м. Г. 45 м. Д. Серед відповідей А—Г немає
правильної.

13. Тіло рухається по колу зі сталою за модулем швидкістю за годинни�
ковою стрілкою. Який напрям має швидкість у точці М (мал. 53)?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Серед відповідей А—Г немає правильної.
14. Тіло рухається по колу зі сталою за модулем швидкістю. Як зміни�

ться доцентрове прискорення тіла при збільшенні його швидкості в 2 рази,
якщо радіус кола залишається незмінним?

А. Збільшиться в 2 рази.
Б. Зменшиться в 2 рази.
В. Не зміниться.
Г. Зменшиться в 4 рази.
Д. Збільшиться в 4 рази.
15. На мал. 54 зображені графіки залежності від часу модулів швид�

кості руху 4 тіл. Яке з цих тіл пройшло найбільший шлях за інтервал часу
від 0 до 3 с?

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Усі тіла пройшли однаковий шлях.
16. Чому дорівнює відношення шляхів, пройдених тілом за 1 с і за 2 с

після початку вільного падіння?
А. 1 : 2. Б. 1 : 2. В. 1 : 3. Г. 1 : 4. Д. Серед відповідей А—Г немає пра�

вильної.
В а р і а н т І І

1. Ви знаєте задачу, яка є основною для кінематики: за заданим почат�
ковим положенням, початковою швидкістю і відомою для кожного момен�
ту часу зміною швидкості визначається траєкторія і закон руху тіла
(обернена задача). Якими прикладами, наведеними нижче, можна підтвер�
дити цю задачу?

А. При польоті літака напрям швидкості залишався незмінним.
Б. Для руху тіла отримано графік закону руху.
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В. Космонавт обертається у центрифузі,
радіус якої R. При цьому лінійна швидкість
центра мас кабіни залишається сталою і
дорівнює v.

Г. Отримана послідовність малих пе�
реміщень тіла утворює пряму лінію, тобто рух
тіл є прямолінійним.

Д. Таких прикладів немає.
2. Нижче наведені форми інтерпретації

принципу відносності Галілея і висновки з
них. Вкажіть помилкове твердження.

А. Принцип відносності означає повну то�
тожність даного руху в різних інерціальних системах відліку.

Б. Не можна назвати нерухоме тіло, а також і абсолютно нерухому сис�
тему відліку.

В. Усі три закони Ньютона інваріантні відносно інерціальних систем
відліку.

Г. Будь�яке механічне явище в усіх інерціальних системах відбувається
за одним і тим же законом.

Д. У природі існує безліч інерціальних систем відліку, які «механічно»
нічим не відрізняються одна від одної.

3. Під час рівномірного руху пішохід проходить за 6 с шлях 12 м. Який
шлях він пройде, рухаючись з тією ж швидкістю, за 3 с?

А. 2 м. Б. 36 м. В. 4 м. Г. 6 м. Д. Серед відповідей А—Г немає правильної.
4. На мал. 55 зображено графік залежності шляху, що проїхав велоси�

педист, від часу. Визначте за цим графіком шлях, що проїхав велосипедист
за інтервал від 2 c до 5 с.

А. 6 м. Б. 15 м. В. 9 м. Г. 21 м. Д. Серед відповідей А—Г немає пра�
вильної.

5. За графіком, зображеним на мал. 55, визначте швидкість руху вело�
сипедиста у момент часу 3 с.
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