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Апстракт. При цртању дијаграма сила за круто тело које се налази на некој подлози, сила 
трења и нормална сила се обично наводе као две посебне сиsле. Други приступ је да се ове 
две силе третирају као компонентни вектори јединствене контактне силе. Овакав приступ 
анализи дијаграма сила боље описује услове равнотеже посматраног тела. 

Кључне речи: контактне силе, дијаграм сила, равнотежа крутог тела. 

УВОД 

Према данашњем познавању природе, заснованом на стандардном моделу физике 
честица, у њој постоје четири фундаменталне интеракције: електромагнетна, јака, слаба и 
гравитациона. Ниједна од њих не делује путем директног контакта. Стога појам „контактне 
силе“ физичарима може да делује бесмислено. Ученицима, као и људима који се не баве 
физиком, овај појам не делује бесмислено. Ученицима су фундаменталне силе (сем 
гравитационе) најчешће апстрактне, док су силе чије се деловање преноси контактом тела 
веома очигледне [1]. 

Пошто је ученицима утицај једног тела на друго путем контактa близак, на тај начин је 
и најлакше увести концепт силе. Такође, мерење силе динамометром се заснива на 
контакту крутих тела [2].  С обзиром на то да се Њутнова механика, сем гравитационе 
силе,1 односи на контактне интеракције, јасно је да њима у настави мора бити посвећена 
посебна пажња.  Могуће је увести више контактних сила: нормална сила, сила трења, 
примењена сила – нпр. при гурању аутомобила, сила потиска, сила отпора средине, сила 
еластичне деформације... У раду је акценат само на нормалној сили зато што је приказ 
њеног деловања у књигама често недовољно прецизан, што читаоце и ученике може 
довести у заблуду.   

КОНТАКТ КРУТИХ ТЕЛА  

Контакт крутих тела одвија се преко њихових површи, прецизније неких њихових 
делова који се налазе довољно близу. Са макроскопског становишта, површ тела је његова 
добро дефинисана граница која га „покрива“ и која има исте карактеристике као и само 
тело. Са микроскопског становишта, то није тако. Површ тела одговара прелазној области 
између тела и околне средине којом је оно, у извесном смислу, одвојено од ње. У тој 
области се дешавају сложени хемијско-физички процеси, па она често има карактеристике 
другачије од делова тела који се налазе у његовој унутрашњости.  

                                                                 
1 Све остале интеракције су откривене након формулисања Њутнове механике.  
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Површ тела, када је реч о конкретним реалним материјалима, може да се подели на 
више слојева [3] (физисорпциони, хемисорпциони, деформисани ...) који се простиру од 
неколико десетина до стотинак микрометара унутар тела. У даљем тексту ће ове 
чињенице бити игнорисане, односно под појмом површ тела биће подразумевана 
геометријска област којој је тело одвојено од околине, што је и најчешћа ситуација у 
физици. 

Реалан контакт два тела веома је сложен. Између осталог, постоји привлачна 
интеракција две површи преко којих се одвија „контакт“ крутих тела. Ова сила брзо опада 
при удаљавању тела. У највећем броју случајева ове силе на контактима доводе до 
међусобног привлачења тела адхезионим силама. Неке од примена ових ефеката срећу се 
код самолепљивих коверата, фолија итд. Адхезивни (приањајући) контакт два крута тела 
дешава се када су њихове површи врло глатке, што је ефекат познат из физике трења. 
Наиме, покушај да се трење смањи глачањем додирних површи, на крају може да доведе 
до њиховог слепљивања хладним варом [4]. 

 

СЛИКА 1.  Контакт два тела макроскопски изгледа глатко, али се састоји од великог броја 
микроиспучења. 

У којој мери ће контакт два крута тела бити остварен зависи од облика њихових површи 
као и сила којима се врши притисак једног тела на друго. Када су површи тела неравне, 
величина области додира је много мања (у просеку је овај однос око 10-5) од површине 
привидног контакта (слика 1.). Величина реалног контакта2 је, притом, веома важна јер 
одређује нпр. електричну и термалну отпорност на месту додира два тела [4]. Начин 
успостављеног контакта може да буде различит. У контактној механици, добро развијеној 
инжењерској дисциплини, постоји појам тзв. нормалног контакта. Под нормалним 
контактом сматра се ситуација у којој два тела делују једно на друго одбојним силама које 

                                                                 
2 Није лоше имати у виду да правог контакта заправо и нема. На површима тела налазе се атоми који се 

никада не додирну већ међусобно делују „на даљину“.  
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су нормалне на њихове додирне површи. У физици крутог тела обично се мисли на овакву 
врсту контакта у којима се занемарује адхезија и хабање.3  

ЕКВИВАЛЕНТНЕ СИЛЕ  

Како се интеракција крутих тела у „контакту“ суштински одвија путем великог броја 
међумолекуларних сила које имају електромагнетну природу4, згодније је поједноставити 
опис интеракције увођењем еквивалентне силе. Замена једног скупа сила другим скупом 
сила који му је еквивалентан се у механици често примењује. Скупови сила су 
еквивалентни уколико су им резултанте и моменти у односу на сваку тачку једнаки. Често 
се скуп сила замењује само једном силом - резултантом. Процедура увођења центра масе 
и центра гравитације један је од примера коришћења концепта еквивалентне силе уместо 
скупа појединачних сила којима интерагују делови тела.  

У зависности од услова под којима се тело налази, еквивалентна контактна сила се 
може разложити на две компонентне силе: нормалну силу и силу трења (слика 2.). У 
даљем тексту ће бити коришћен само назив контактна сила уз изостављање речи 
еквивалентна.   

 

СЛИКА 2.  а) Једина контактна сила је нормална сила. б) Сила трења и нормална сила као 
компонентне силе контактне силе. 

ДИЈАГРАМ СИЛА  

Дијаграм сила је слика на којој је тело најчешће приказано као тачка и на коју су нанете 
све силе које делују на њега [2]. Дијаграм сила, будући да даје прегледнији увид у 
динамику тела, омогућује лакшу анализу његовог кретања. Кључне су следеће идеје које 
ваља додатно истаћи јер ученици често чине грешке при цртању дијаграма: 

                                                                 
3 Класична контактна механика је везана за име Хајнриха Херца који је 1882. описао проблем контакта два 

еластична тела закривљених површи. 
4 Уколико се иде на дубљи ниво анализе деловање једног тела на друго своди се на интеракције 

елементарних честица које чине њихове атоме. 
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- Њутнови закони се примењују на једно одређено тело и наносе се само оне силе 
које делују на њега. Тело се често разматра као материјална тачка, када се не 
разматра ротација тела. 

- Посматрано тело приказује се изоловано од околине, или се црта више идентичних 
слика разматраног проблема, а онда се за свако од тела у систему уцртавају силе 
које делују на њега.   

- Обе силе из пара акција-реакција, никада се не јављају на истом дијаграму будући 
да не делују на исто тело. 

- Силе које се јављају унутар посматраног тела/система не цртају се на дијаграму 
сила јер не утичу на његово кретање.  

- На дијаграм се не наносе брзине и убрзања.  

 

СЛИКА 3.  Скица реалне ситуације и дијаграма сила за два посматрана тела-система. 

За више детаља о цртању дијаграма сила и његовој употреби у решавању задатака, 
можете консултовати [5, 6].  

У конкретном примеру приказаном на слици 3, дијаграми сила за два тела 
представљени су на десном делу слике. Тела нису у потпуности замењена тачкама (иако 
су оне назначене као нападне тачке сила) како се не би превише изгубило на верности 
ситуације на коју се односи дијаграм.  

У литератури се понекад користи и термин „дијаграм сила слободног тела“ као 
директан превод енглеске синтагме free-body diagram у којем се реч слободно односи на 
приказ тела слободног од окружења (што се и види на слици 3, десно). Тај израз није 
довољно прецизан јер се под слободним телом чешће подразумева тело које се слободно 
креће, односно на кога не делују силе. 

Приметимо такође да, када је реч о крутом телу које може и да ротира, приказивање 
тог тела тачком је неадекватно јер се у овом случају мора водити рачуна и о моментима 
сила. Крута тела се у тим ситуацијама приказују најчешће правоугаоним формама 
(квадровима, коцкама ...) које га што верније визуализују. Управо такво разматрање крутог 
тела, као да је материјална тачка, доводи до честе грешке која је размотрена у наставку 
текста. 
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РАВНОТЕЖА КРУТОГ ТЕЛА НА СТРМОЈ РАВНИ 

Дијаграм сила је полазна тачка при описивању динамике тела. У наставку ће бити речи 
о његовој правилној примени приликом утврђивања услова равнотеже тела на стрмој 
равни. У књигама [2] се често срећу скице сличне оној приказаној на слици 4, која 
представља природну екстраполацију ситуације на хоризонталној подлози (слика 2).  

Релативно лако се показује да, са оваквим дијаграмом сила, тело на слици 4 није у 
равнотежи. Уколико посматрамо услове равнотеже у односу на тачку O, потребно је 
израчунати моменте компоненти контактне силе (нормална сила и сила трења) као и 
момент гравитационе силе. Како правац силе трења пролази кроз тачку О, њен момент је 
нула; нормална сила и компонента гравитационе силе која је нормална у односу на 
подлогу имају једнаке а супротно усмерене моменте, па је њихов сумарни момент такође 
нула. Остаје још момент паралелне компоненте гравитационе силе који има тенденцију 
да тело заротира низ стрму раван. Како се то у реалности не дешава, следи да у оваквом 
приказу постоји нека суштинска грешка! 

 

СЛИКА 4.  Уобичајени приказ дијаграма сила за тело на стрмој равни. 

Пажљивија анализа показује да коректан начин приказивања мора да буде заснован 
на слици 5(а) на којој су приказане само гравитациона сила и резултујућа контактна сила 
[7-9].  

 

СЛИКА 5.  Статичка равнотежа на стрмој равни – приказ преко контактне силе. 

Контактна сила FK и сила гравитације FG су једине две силе које делују на тело, па оне 
морају бити једнаке су по интензитету и морају да леже дуж истог правца јер је тело у 
равнотежи. На овакав начин одређени су интензитет, правац и смер вектора контактне 
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силе и испуњени услови равнотеже и за ротацију и за транслацију, што се лако уочава. 
Иако је сила FK на слици 5, приказана са нападном тачком у центру гравитације, то не 
значи да се она заиста ту и налази. Познато је да се вектор силе може померати дуж правца 
свог деловања јер то не утиче на једначине. Пошто се ради о контактној сили, по самој 
њеној суштини, ова сила мора да делује на месту додира подлоге и тела, а то је место где 
вектор гравитационе силе пресеца подлогу. На овај начин одредили смо и нападну тачку 
контактне силе. 

Уколико се контактна сила FK прикаже преко својих компонентних сила (слика 5(б))  –  
силе трења Ftr и нормалне силе N, тело се налази под деловањем три силе (Ftr, N i Fg). 
Притом, сила трења је паралелна површи додира тела и стрме равни, а нормална сила је 
ортогонална на њу док гравитациона сила FG, делује у центру гравитације. Како су сила 
трења Ftr, и нормална силa N компонентне силе укупне контактне силе, њихове нападне 
тачке морају бити исте, односно њихови правци морају да прођу кроз исту тачку кроз 
коју пролази вектор контактне силе FK на слици 5 (а то је уједно тачка кроз коју пролази 
вектор гравитационе силе).  

На бази ове анализе, на слици 6. приказане су сила трења и нормална сила, са 
коректним правцима деловања дуж којих су само померене како би слика била јаснија. 
Приметимо да нормална сила сада, за разлику од приказа на слици 4 не пролази кроз 
центар гравитације. Одавде следи да је њен момент у односу на тачку О мањи од 
момента нормалне компоненте силе гравитације те га стога не поништава у потпуности. 
"Преостали" момент гравитационе силе који је усмерен од папира ка нама једнак је 
моменту паралелне компоненте гравитационе силе која ја усмерена кроз папир од нас. 
Ова два момента се поништавају па је тело у равнотежи. 

 

СЛИКА 6.  Статичка равнотежа на стрмој равни – приказ преко компонентних сила контактне силе. 

Уколико је раван већег нагиба од оне на слици 6, али још увек не постоје услови за 
клизање или обртање тела на њој, правац деловања нормалне силе помера се још ближе 
тачки О (слика 7). Независно од тога, правци силе трења, нормалне силе и гравитационе 
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силе морају да прођу кроз исту тачку. Што је раван већег нагиба, то је ова тачка ближа 
тачки О. До обртања ће доћи када ове силе прођу кроз тачку О. 

 

СЛИКА 7.  Статичка равнотежа на стрмој равни већег угла нагиба. 

Напомињемо да се до истог резултата може доћи ако се силе Ftr и N разматрају као 
„одвојене“ силе, уместо као компоненте јединствене контактне силе, али је тада рачун 
нешто сложенији. 

ЗАХВАЛНИЦА 
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