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Апстракт. Основна идеја овог рада је да се на примеру из спорта ученицима приближе 
основни појмови механике: сила, момент силе, крак силе и момент инерције. Конкретно, 
показали смо како избор плоча које су нанизане на шипку утиче на извођење вежбе бенч 
прес, чак и ако је укупна маса целог тега иста. Дати су и предлози за употребу још неких 
примера  и референца за њих. 

Кључне речи: дизање тегова, бенч прес, момент силе, момент инерције 

УВОД 

У овом раду је представљен део резултата објављених у [1]. 
Када је лакше подићи тег – ако се на шипку ставе четири плоче од 15 kg, или дванаест 

плоча од 5 kg (слика 1)? У оба случаја је на шипку стављено укупно 60 kg, тако да тег има 
исту укупну масу и једнако је тешко подићи га у оба случаја. 

  

СЛИКА 1.  Шта је лакше подићи – тег са 4 плоче од 15 kg, или са 12 плоча од 5 kg? 

Ипак, одговор на ово питање није тако једноставан, и верујемо да може помоћи 
наставницима да освеже часове физике примером из свакодневног живота. 

Једна од најпопуларнијих вежби у теретани, и једна од дисциплина у званичним 
надметањима у дизању тегова јесте бенч прес. У овој вежби, у лежећем положају, тег се 
спушта до груди, а затим подиже (слика 2). 

 

СЛИКА 2.  Подизање тега у вежби бенч прес. 
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С обзиром на то да је ова вежба популарна, нарочито међу дечацима у том узрасту, 
спој физике и дизања тегова може помоћи да се ученицима приближе битни физички 
концепти, као што су сила, момент силе, крак силе и момент инерције. Овај спој може 
имате двоструку корист: 1) они који су заинтересовани за тренинг снаге и дизање тегова 
могу постати заинтересовани за физику ако уоче да им физика може помоћи у 
остваривању њихових циљева у теретани; 2) они који су заинтересовани за физику могу 
постати заинтересовани за дизање тегова јер је то активност која је безбедна [2-5] и здрава 
[6-8]. 

РАЗМАТРАЊЕ БЕНЧ ПРЕС-А  

Вратимо се одговору на питање са почетка овог рада (слика 1). Ове ситуације 
означићемо са а – када су четири плоче од 15 kg постављене на шипку, и б – када је 
дванаест плоча од 5 kg постављено на шипку. С обзиром на то да је маса шипке са 
сигурносним учвршћивачима 25 kg [9], то значи да је укупна маса терета у оба случаја иста 
и износи 85 kg1. Једнакост масе упућује да ће бити подједнако тешко подићи терет у оба 
случаја. Ипак, неко са дужим стажом у теретани неће се сложити са овим одговором на 
основу свог искуства.  

Одговор би могао да лежи у чињеници да су плоче другачије распоређене у односу на 
центар шипке, па је самим тим и нападна тачка гравитационе силе која делује на плоче 
другачија у случајевима а и б. Ученици ће углавном поделити тег на два дела и разматрати 
леву и десну страну тега одвојено (слика 3, лево). Једноставније је посматрати тег као 
целину (шипка са свим плочама и учвршћивачима који стоје латерално у односу на 
последње плоче). Неки од ученика ће бити скептични да су ова два приступа еквивалентна, 
тако да је корисно следећи рачун прорадити разматрајући леву и десну половину тега, и 
тег као целину (ми смо се одлучили за овај приступ у раду). 

 

СЛИКА 3. Дијаграм сила тега за случај а (горе), и случај б (доле). На левој страни дат је приступ у коме 
се разматрају лева и десна страна тега, а на десној приступ у коме се тег посматра као целина. 
Деловање Земљине теже означено је са 𝑊 – за цео тег; 𝑊𝑠 – за леву и десну страну шипке; 𝑊𝑝 – за 

леву и десну групу плоча (са учвршћивачима). 𝑁1 и 𝑁2 су силе којом руке дизача делују на тег. 

Како је тег симетричан, и у случају а и у случају б, његов центар масе ће бити у средини 
тега, па ће дијаграм сила бити идентичан (слика 3, десно). Због тога наслућујемо да 

                                                                 
1 Ако Вам маса од 85 kg делује превелика, напомињемо да је светски рекорд у овој дисциплини 

око 400 kg. 
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различита нападна тачка гравитационе силе на плоче у случајевима а и б не може да 
објасни наводну разлику између њих. Покажимо то и експлицитно. 

Размотримо подизање тега, претпостављајући да руке делују на тег симетрично, тако 
да се он све време креће паралелно својој почетној позицији, тј. његово кретање је чиста 
транслација. Други Њутнов закон гласи: 

 𝑁1 + 𝑁2 − 𝑊 = 𝑚𝑎, (1) 

где су 𝑎, 𝑚 и 𝑊 убрзање и укупна маса тега, и сила Земљине теже која делује на тег, редом. 
Како нема ротације тега приликом његовог кретања, укупан момент сила који делује 

на тег једнак је нули 𝑀ukupno = 0, тј. 

 𝑁2𝑙𝑔 − 𝑁1𝑙𝑔 = 0, (2) 

при чему претпостављамо да је хват потпуно симетричан и да оса у односу на коју 
разматрамо моменте пролази кроз центар тега, ортогонално на раван цртежа. Величина 
𝑙𝑔 представља растојање између центра тега и леве (или десне) шаке. Момент силе за 𝑊 

око изабране осе једнак је нули јер је крак силе једнак нули. На основу (2), видимо да је 
𝑁1 = 𝑁2, тј. да су силе којима шаке делују на тег једнаке, али нам ове једначине не могу 
помоћи да објаснимо наводну разлику између случаја а и б. 

Решење овог проблема лежи у чињеници да подизање тега није чиста транслација, већ 
тег у малој мери ротира приликом транслације. Ово се лако може демонстрирати у 
учионици користећи оловку. Ученицима треба дати инструкцију да оловку држе за 
крајеве, а затим испруже руке покушавајући да оловку све време држе паралелно 
почетној позицији. Може се приметити да се оловка „лелуја“ приликом кретања. Овај 
ефекат је још израженији ако су руке размакнуте као приликом дизања тега. Због тога 
можемо третирати дизање тега као низ малих транслација и ротација. 

Размотримо деловање сила приликом ротације тега из помереног положаја у 
паралелни положај (слика 4). Подразумеваћемо да се ротација врши око осе која пролази 
кроз центар тега, као и пре. 

 

СЛИКА 4. Померен тег приликом бенч прес-а, посматрано из положаја изнад дизача. Угао 𝜃 је 
наглашен због прегледности. Оса ротације пролази кроз центар тега, и ортогонална је на раван 
цртежа. 

Други Њутнов закон за транслацију (са другачијим вредностима за силе 𝑁1 и 𝑁2 у 
односу на већ размотрени случај чисте транслације) дат је у једначини (1), док је ротација 
описана једначином 𝑀ukupno = 𝐼𝛼, тј. 

 𝑁2𝑙𝑔 cos 𝜃 − 𝑁1𝑙𝑔 cos 𝜃 = 𝐼𝛼. (3) 

У претходној једначини, 𝜃 је угао између шипке и хоризонтале а 𝛼 и 𝐼 су угаоно убрзање 
и момент инерције тега. 

Решавањем ових једначина добијамо: 
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 𝑁1 =
1

2
 [𝑚(𝑔 + 𝑎) −

𝐼𝛼

𝑙𝑔 cos 𝜃
] (4) 

 𝑁2 =
1

2
 [𝑚(𝑔 + 𝑎) +

𝐼𝛼

𝑙𝑔 cos 𝜃
] (5) 

Коначно, стижемо до објашњења. Вредност момента инерције већа је у случају б него 

у случају а (𝐼(𝑏) > 𝐼(𝑎)) зато што је центар масе сваке плоче даљи од осе ротације у случају 
б у поређењу са а. Нека је 𝑁2 максимална сила коју нека особа може да развије (на пример 

у случају да подиже своју максималну остварену масу). Узимајући у обзир да је 𝑁2
(𝑏)

= 𝑁2
(𝑎)

 

и да је 𝐼(𝑏) > 𝐼(𝑎), вредности линијског и/или угаоног убрзања морају бити мањи, тј. 𝑎(𝑏) <

𝑎(𝑎) и  𝛼(𝑏) < 𝛼(𝑎). Узимајући у обзир све мини-транслације и ротације, потребно је више 
времена да се подигне тег у случају б, што је веома напорно за потпуно стегнуте мишиће. 
Због тога је подизање тега у случају б теже, а може се чак десити да особа може да подигне 
тег у случају а, али не у случају б. 

Интересантно је запазити да овде силе 𝑁1 и 𝑁2 немају исту вредност, тј. да оптерећење 
руку није симетрично при овој ротацији. То такође може довести до „отказа“ мишића, ако 
покрет исправљања тега захтева већу силу од слабије руке. 

ЗАКЉУЧАК  

Све приказане кораке за у решавању претходног проблема лако је пренети у учионицу 
и за њихово презентовање потребан је један школски час. Предлажемо да сви кораци у 
разјашњењу буду укључени јер они постепено граде потпуно објашњење, а сваки корак 
садржи корисна физичка разматрања. Коначно објашњење је и даље поједностављено, 
али довољно за објашњење ситуације. 

За више детаља и примера, позивамо Вас да прочитате [1]. 
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