
Zadanie 418.
Tekst na niebiesko to treść zadania lub mój komentarz.

Oblicz moment siły
−→
F = [Fx, Fy] zaczepionej w punkcie P = [x, y] względem początku układu

współrzędnych. Dane: Fx = 3 N, Fy = 4 N, x = 1 m, y = 2 m

Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Najpierw sprawdzamy, czy przypadkiem dane
z zadania nie są takie, że wektor −→r = [x, y] = [1, 2] nie jest przypadkiem równoległy albo pro-
stopadły do wektora

−→
F = [3, 4]. Niestety nie jest (patrz rysunek “rys118b.pdf” w załączniku).

Pierwszy sposób, za pomocą jednego wzoru. Używamy definicji wektora momentu siły
−→
M jako

iloczynu wektorowego promienia wodzącego −→r prowadzonego z początku układu współrzęd-
nych do punktu P i wektora siły

−→
F . Ponieważ oba wektory −→r i

−→
F leżą w płaszczyźnie XY to

ich iloczyn wektorowy jest prostopadły do tej płaszczyzny, czyli zawiera tylko składową z-ową
Mz. W podręczniku lub w sieci znajdziesz na pewno wzór na składowe iloczynu wektorowego.
Wynika z niego, że:

−→
M = −→r ×

−→
F zatem Mz = xFy − yFx = 1 · 4− 2 · 3 = −2 (1)

Wynik jest ujemny czyli wektor momentu siły jest skierowany pod płaszczyznę ekranu na
rysunku ”rys118b,pdf”, czyli w stronę przeciwną do patrzącego. Wartość momentu siły wynosi:
Mz = 2 N m (niuton razy metr) i to jest odpowiedź do zadania. Możesz dodać ten minus i opisać
zwrot wektora

−→
M , jeśli jest to wymagane.

Poza rozwiązaniem: Skąd bierze się to wyrażenie Mz = xFy − yFx we wzorze (1) ? Popatrz
na rysunek “rys118a.pdf”. Już objaśniam tą gmatwaninę kresek. Wziąłem jakiś wektor −→r (nie
zaznaczony i nie ten sam co w zadaniu) i rozłożyłem na składowe −→x i −→y pokazane na czerwono.
Następnie wziąłem jakiś wektor siły

−→
F (zielony) i rozłożyłem go też na składowe (zielone)

−→
F x

i
−→
F y.

Teraz proszę wyobraź sobie te czerwone strzałki jako zbudowaną z drewna literę “L”. Do końca
strzałki −→x przykładamy składową

−→
F y (To jest ten czarny kreskowany wektor), przesunąłem

czerwoną składową
−→
F y aby pokazać, że siły działają na końce “L”. Działanie tej składowej

na drewniane “L” powoduje jego obrót przeciwnie do zegara. Składowa
−→
F x przyłożona do

końca wektora −→x nie obraca −→x bo jest równoległa.

Wielkość fizyczna “moment siły” (ramię siły razy siła) wyraża zdolność siły do wywołania
obrotu - większa siła razy krótsze ramię = mniejsza siła razy dłuższe ramię. Ta część xFy we
wzorze (1) pokazuje właśnie tą część momentu siły powodującą obrót przeciwnie do zegara, a
taki kierunek obrotu przyjmujemy (to jest umowa) za dodatni.

Teraz analogicznie zobacz jak działa
−→
F x zaczepiona na końcu wektora −→y . Powoduje ona obrót

zgodnie z zegarem, czyli ten iloczyn: yFx musimy wziąć ze znakiem minus. No i masz całe
pochodzenie wyrażenia Mz = xFy − yFx.

Zauważ przy okazji, że to przejęte z angielskiego (niefortunne) słowo “moment” (siły, pędu,
bezwładności) określa tak naprawdę “zdolność do działania” - na przykład “moment siły” wy-
musza obrót. Podejrzewam, że nie tak wyjaśniano to na lekcjach, ale to jest moja interpretacja
dla CIEBIE.



Druga metoda. Jest ona bardziej wymagająca obliczeniowo i pokazuję ją właściwie tylko jako
metodę matematyczną, która może mieć zastosowanie przy innych zadaniach, np. przy oblicza-
niu pracy. Na “rys818b.pdf” jest pokazany wektor −→r (czerwony) z początku układu do punktu
P(1;2) i wektor zaczepionej tam siły

−→
F . Tym razem oba wektory mają właściwe proporcje.

Rozkładamy siłę na składową
−→
F r równoległą do wektora −→r i prostopadłą do niego składową−→

F p (linie przerywane). Tylko składowa siły prostopadła do −→r wnosi wkład do momentu siły,
więc wartość tego momentu jest równa iloczynowi długości obu wektorów czyli M = Fp r.

Aby znaleźć wektor
−→
F p postępujemy tak: Znajdujemy wektor o długości 1, skierowany zgodnie

z −→r (to się nazywa “wersor”). Oznaczmy ten wersor przez r̂, jest on równy wektorowi −→r
dzielonemu przez jego długość czyli r̂ = ~r

|~r| . Następnie mnożymy skalarnie wektor siły przez r̂.
TERAZ SIĘ SKUP:
Taki iloczyn skalarny ma tą cechę, że wyznacza długość składowej wektora

−→
F równoległej

do r̂. Gdy pomnożymy otrzymaną liczbę przez r̂ otrzymamy wektor
−→
F r i odejmując go od

−→
F

dostajemy
−→
F p. Symbolicznie wygląda to tak:

−→
F p =

−→
F −

−→
F p =

−→
F −

( −→r
|−→r |

◦
−→
F

) −→r
|−→r |

=
1
|−→r |2

[−→
F |−→r |2 −

(−→r ◦ −→F ) −→r ] (2)

We wzorze (2) znaczek ◦ oznacza mnożenie skalarne czyli fragment w nawiasie jest liczbą,
pozostałe wielkości są wektorami. Zgodnie z definicją iloczynu skalarnego to, co w nawiasie,
jest równe xFx + yFy. Obliczmy teraz długość wektora

−→
F p i pomnóżmy przez długość wektora

−→r czyli przez |−→r |. Otrzymujemy wartość momentu siły:

|
−→
M | = |

−→
F p| · |−→r | =

1
|−→r |
·
∣∣∣−→F |−→r |2 − (−→r ◦ −→F ) −→r ∣∣∣ (3)

Dalsze operacje na symbolach są bardzo skomplikowane, podstawmy więc już teraz wartości
z zadania, czyli: −→r = [1, 2] oraz

−→
F = [3, 4]. Wtedy |−→r | =

√
12 + 22 =

√
5 oraz

−→r ◦
−→
F = [1, 2] ◦ [3, 4] = 1 · 3 + 2 · 4 = 11. Dostajemy:

|
−→
M | =

∣∣∣∣∣5 · [3, 4]− 11 · [1, 2]√
5

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣ [4,−2]√
5

∣∣∣∣∣ =

√
42 + (−2)2
√

5
=

√
20
5

=
√

4 = 2

czyli ten sam wynik co ze wzoru (1), bez znaku minus, gdyż liczyliśmy tylko wartość (długość)
wektora

−→
M .

Jak widzisz ten sposób jest mało przydatny w tym zadaniu, ale chciałem Ci pokazać metodę
na “wyciągnięcie” z wektora jego składowych - równoległej i prostopadłej do innego wektora.

Następne zadanie jest na następnej stronie



Zadanie 419.
Podaj wartość, kierunek i zwrot (względem środka Ziemi) momentu pędu ciała o masie m = 1 kg
znajdującej się na równiku. Promień Ziemi R = 6400 km.

Zobacz rysunek “rys419.pdf”. Ta część równika gdzie jest punkt P jest bliżej patrzącego. Ziemia
obraca się z zachodu na wschód czyli ciało z zadania porusza się w kierunku wskazanym (czarną)
strzałką. Wektor

−→
R jest poprowadzony ze środka Ziemi (punkt O) do punktu P, gdzie znajduje

się ciało z zadania. Wektor −→v jest wektorem prędkości tego ciała.

Moment pędu oznaczmy przez
−→
L . Jest to iloczyn wektorowy promienia wodzącego

−→
R i pędu

ciała −→p , a ponieważ pęd jest z kolei iloczynem masy m i wektora prędkości −→v to mamy wzór:

−→
L =

−→
R ×−→p =

−→
R ×m−→v = m

−→
R ×−→v

Ponieważ wektory promienia i prędkości są w tym wypadku prostopadłe to wartość momentu
pędu jest równa iloczynowi długości promienia i pędu.

Należy jedynie znaleźć wartość prędkości ciała na równiku. W ciągu doby (czas t = 24 · 60 · 60
czyli t = 86400 s) ciało pokonuje drogę równą obwodowi Ziemi czyli 2πR. Wstawiamy v = 2πR/t
do wzoru na wartość momentu pędu i podstawiamy dane (zamieniamy R na metry)

|
−→
L | = mRv = mR · 2πR

t
=

2πmR2

t
=

2π · 1 · 64000002

86400
≈ 2,98 · 109 kg · m2

s

Zgodnie z regułą wyznaczania kierunku i zwrotu iloczynu wektorowego opisuję te reguły dalej
wektor momentu pędu musi być prostopadły do obu wektorów

−→
R i −→v . Dla obserwatora na

równiku wektor
−→
R jest skierowany pionowo w górę (od środka Ziemi) a wektor −→v jest styczny

do powierzchni Ziemi i zwrócony z zachodu na wschód (bo Ziemia się tak obraca). Wobec tego
wektor

−→
L jest styczny do powierzchni Ziemi i zwrócony z południa na północ. Jeśli ten wektor

byłby zaczepiony w środku Ziemi to byłby zwrócony od bieguna południowego do północnego.

Reguły określania kierunku i zwrotu wektora będącego iloczynem wektorowym jakichś dwóch
wektorów: Istnieją co najmniej dwie różne. Wiadomo, że iloczyn wektorowy jest prostopadły do
każdej z jego współrzędnych. Jedna reguła to “śruba prawoskrętna” : Jeśli ustawić taką śrubę
w ten sposób aby jej obrót “nakręcał” pierwszy wektor składowy iloczynu na drugi to śruba
wkręca się w kierunku wskazywanym przez iloczyn wektorowy. Przykład dla tego zadania: Jeśli
weźmiesz taką śrubę na równiku i wkręcasz ją tak, żeby przekręcić pion do poziomu obracając
go tak, aby na końcu wskazywał wschód to śruba wkręca się w kierunku północnym.

Osobiście preferują inną metodę: Podnieś kciuk prawej ręki. To jest pierwszy wektor skła-
dowy iloczynu. Wyciągnij palec wskazujący, aby tworzył kąt prosty z kciukiem. To jest drugi
wektor składowy iloczynu. Pozostałe 3 palce ustaw prostopadle do płaszczyzny tworzonej przez
kciuk i palec wskazujący. Te palce pokazują kierunek iloczynu wektorowego, zwrot jest od kostek
palców do paznokci. To jak jakbyś liczyła na palcach: “pierwszy wektor (kciuk), drugi wektor
(wskazujący) wynik (reszta palców)”.

W tym zadaniu: kciuk pokazuje kierunek “do góry”, palec wskazujący jest zwrócony poziomo
i wskazuje wschód (bo prędkość ciała na zwrot z zachodu na wschód). Pozostałe palce ustawią
się wtedy poziomi i pokażą, gdzie jest północ.

W razie pytań pisz proszę na priv.

Pozdrowienia - Antek


