
Механишки рад 
 Рад силе 



ЧОВЕК ГУРА ЗИД ЧОВЕК ГУРА КОЛИЦА 

У пба слушаја шпвек делује силпм на ппсматрана тела.  
У првпм слушају нема никаквпг резултата тпг дејства, а удругпм слушају има.  

Резултат дејства силе у другпм слушају је ппмераое кплица.  
Тада кажемп да шпвек врщи механишки рад. 

Механишки рад врще силе кпје ушествују у 
кретаоу тела или кпје врще прпмену пблика 

(дефпрмацију). 



Физишка велишина кпјпм се 
изражава кплишина механишкпг 

рада назива се рад силе (А). 



Физишка велишина кпјпм се 
изражава кплишина механишкпг 

рада назива се рад силе (А). 



Физишка велишина кпјпм се 
изражава кплишина механишкпг 

рада назива се рад силе (А). 

𝑨 = 𝑭𝒔 

𝑨 = 𝑭 𝒔 = 𝑵𝒎 = 𝑱 (чул) 



 

Име 

 

Ознака 

 

Јединица 

 

Симбпл 

јединице 

 

Тип 

рад силе А чул Ј скаларна 



Џејмс Прескпт Џул 

(24. децембар 1818 — Сејл, 11. 
пктпбар 1889) је бип енглески 
физичар и пивар. 

Његпв научни рад се базирап на 
прпучаваоу тпплпте, и оене 
везе са електрицитетпм и 
механикпм.  

Прекп експеримената ппказап 
је да тпплпта и рад мпгу да се 
претварају једнп у другп. 

У оегпву част данашоа SI 
јединица за рад и енергију нпси 
назив џул (симбпл J). 



𝑨𝒗 > 𝟎 
А𝒗 = 𝑭𝒗𝒔 

𝑨𝒕𝒓 < 𝟎  
𝑨𝒕𝒓 = −𝑭𝒕𝒓𝒔 

Силе кпје делују у смеру кретаоа 
врще ппзитиван рад 

Силе кпје делују у супрптнпм 
смеру пд смера кретаоа врще 

негативан рад 

𝑨𝒈 = 𝟎  

Силе кпје делују нпрмалнп на  
смер кретаоа не врще рад 

𝑨 > 𝟎 
𝑨 = 𝑭𝒑𝒔 

Силе кпје делују ппд углпм 
мпрају да се разлпже 
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Задаци: 

1. Израшунај рад вушне силе аутпмпбила пд    
𝟐𝒌𝑵 кпја делује дуж пута пд 𝟓𝒌𝒎. 

2. Впз масе 𝟒𝟎𝟎𝒕 кпши пп хпризпнталнпј прузи са 
убрзаоем 𝟎, 𝟐𝟓

𝒎

𝒔𝟐. Кплики рад изврщи сила треоа 
при кпшеоу акп је зауставни пут впза 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎? 

3. Аутпмпбил се креће средопм брзинпм 𝟕𝟐
𝒌𝒎

𝒉
  пп 

хпризпнталнпм путу тпкпм временскпг интервала 
пд 𝟏𝟎𝒎𝒊𝒏. На аутп делују сила теже 𝟎, 𝟖𝟓𝒌𝑵 , 
вушна сила пд 𝟏𝟐𝟎𝟎𝑵 и сила треоа пд 𝟏𝟎𝟎𝑵. 
Кплики су радпви пвих сила за дати временски 
интервал? 


