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Povzetek  

 

V diplomskem delu obravnavam vrtenje telesa okoli fiksne osi, ki ni glavna vztrajnostna os 

telesa. V teoretičnem delu podrobneje obravnavam vrtilno količino in tenzor vztrajnostnega 

momenta, ki ga tudi izračunam za primer homogenega kvadra, ter predstavim koncept glavnih 

vztrajnostnih osi telesa.  Količine nato povežem z Eulerjevimi enačbami za vrtenje.  

V praktičnem delu opišem postopek izdelave interaktivne animacije, ki sem jo izdelala v 

GeoGebri, in v kateri lahko vrtimo kvader okoli poljubne osi skozi težišče in opazujemo 

spreminjanje vektorjev navora in vrtilne količine med vrtenjem.  

 

Ključne besede: vrtenje, vrtilna količina, tenzor vztrajnostnega momenta, glavna vztrajnostna 

os, Eulerjeve enačbe, GeoGebra 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

In the diploma thesis I discuss the rotation of a rigid body about a fixed axis that is not a 

principle axis. In the theoretical part, I take a closer look at angular momentum and the moment 

of inertia tensor, which I also calculate for a homogeneous cuboid. I introduce the concept of 

principal axes, and connect these quantities with Euler's rotation equations. 

In the experimental part of my thesis, I describe how I made an interactive animation in 

GeoGebra. The simulation enables the user to rotate a cuboid about any axis they choose, and 

shows how the torque and the angular momentum vectors change with time.  

 

Keywords: Rotation, angular momentum, moment of inertia tensor, principle axis, Euler's 

equations, GeoGebra  
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1 Uvod  
 

Vrtenje srečamo tako v vsakdanjem življenju, kot tudi pri gibanju najmanjših delcev, atomov 

in molekul, vse do gibanja planetov, osončij in celotnih galaksij, zato je seveda pomembno, da 

ga znamo opisati in analizirati. V diplomskem delu se bomo omejili na vrtenje togega telesa 

okoli osi skozi težišče. Tako vrtenje pomeni gibanje, pri katerem se telo vrti okrog trenutne osi, 

ki poteka skozi težišče telesa, in točke na osi mirujejo v laboratorijskem inercialnem sistemu.  

V prvem delu najprej na enostaven način predstavimo nekatere pojme in količine, ki jih pogosto 

srečamo pri obravnavanju vrtenja. Pri tem lahko velikokrat potegnemo vzporednico s 

translacijskim gibanjem in količinami, ki jih srečamo tam. Tako lahko, na primer, vzporejamo 

vztrajnostni moment in maso, vrtilno količino in gibalno količino, kotno hitrost in (običajno) 

hitrost in tako naprej. Fizika vrtenja poljubnega (nesimetričnega) togega telesa je bistveno bolj 

zapletena od fizike gibanja točkastega telesa, saj se posamezni deli telesa ves čas gibljejo krivo 

in zato pospešeno. Zato pri pouku običajno obravnavamo le posebne »lepe« primere, kjer je ali 

telo zelo simetrično ali je os vrtenja izbrana vzdolž tako imenovanih lastnih osi telesa. V 

primeru nesimetričnega telesa in splošne osi vrtenja je gibanje telesa bolj zapleteno. Kolikor 

toliko enostavno se da obravnavati dva posebna primera: enakomerno vrtenje okoli fiksne 

(=nepremične) osi, kjer je os vrtenja v laboratorijskem sistemu ves čas nepremična in kotna 

hitrost vrtenja konstantna, ali tako imenovano »prosto vrtenje«, ko na telo ne deluje noben 

zunanji navor. V tem primeru se ohranja vektor vrtilne količine, medtem ko se trenutna os 

vrtenja v laboratorijskem sistemu spreminja.  

V nalogi se osredotočimo na vrtenje okoli fiksne osi. Ker je os fiksna, je kinematični opis 

gibanja enostaven. Za razliko od prostega vrtenja se pri vrtenju okoli fiksne osi ohranja os 

vrtenja in se spreminja vrtilna količina, potreben pa je tudi navor, ki os ohranja nepremično. 

Izkaže se, da vektor vrtilne količine v splošnem ne kaže v isti smeri kot vektor kotne hitrosti 

(oziroma os vrtenja) in se s časom spreminja, saj moramo vztrajnostni moment obravnavati kot 

tenzor. V nadaljevanju se podrobneje posvetimo vztrajnostnemu tenzorju in t.i. »glavnim 

vztrajnostnim osem« telesa, ter predstavimo Eulerjeve enačbe za vrtenje.  

Ko se telo vrti okoli katere od glavnih vztrajnostnih osi, je vrtilna količina vzporedna z osjo, in 

za ohranjanje osi zunanji navor ni potreben. Glavni cilj diplomskega dela je izdelati interaktivno 

animacijo, ki bo omogočila lažjo predstavo vrtenja nesimetričnega togega telesa okoli osi, ki ni 
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glavna vztrajnostna os telesa, in ki bo prikazovala, kam kažeta trenutni vektor vrtilne količine 

in trenutni vektor navora, da os vrtenja ostaja nepremična. V eksperimentalnem delu naloge 

podrobno opišemo postopek izdelave te interaktivne animacije v prosto dostopnem programu 

GeoGebra.  
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2 Teoretični del 
 

2.1 Vrtenje 

 

Vrtenje togega telesa definiramo kot gibanje, pri katerem se telo vrti okrog osi, točke na osi pa 

mirujejo v laboratorijskem inercialnem sistemu. Takšno gibanje je bolj zapleteno od 

translacijskega, vendar lahko med njima potegnemo veliko vzporednic.   

Kotna hitrost je definirana kot odvod zasuka po času in je analogna hitrosti pri translacijskem 

gibanju. 

Navor je fizikalna količina, ki se pojavi pri vrtenju, in si jo lahko predstavljamo kot silo pri 

translacijskem gibanju. Tako kot sila povzroči spremembo translacijskega gibanja telesa, navor 

povzroči spremembo vrtenja telesa. Velikost navora je odvisna od velikosti sile in pravokotne 

razdalje prijemališča sile od osi vrtenja. 

Vrtilna količina togega telesa je definirana kot produkt vztrajnostnega momenta telesa in kotne 

hitrosti. Predstavljamo si ga lahko kot gibalno količino pri translacijskemu gibanju. Podobno 

kot se gibalna količina sistema ohranja, če na sistem ne deluje zunanja sila, se tudi vrtilna 

količina sistema ohranja, če na sistem ne deluje zunanji navor (Brown, 2013).  

Kotni pospešek je definiran kot odvod kotne hitrosti po času in je analogen pospešku pri 

translacijskem gibanju. 

S pomočjo analogije drugi Newtonov zakon za vrtenje povezuje kotni pospešek z navorom 

podobno kot za translacijsko gibanje povezuje pospešek s silo. Sorazmernostni koeficient pri 

translacijskem gibanju je masa, ki ji je pri vrtenju analogen vztrajnostni moment.  

Vztrajnostni moment togega telesa je tenzor, ki povezuje navor, delujoč na togo telo, in kotni 

pospešek istega telesa, podobno kot masa pri translacijskem gibanju povezuje silo, ki deluje na 

telo, in pospešek istega telesa. Pri translacijskem gibanju velja, da pospešek kaže v smeri 

rezultante zunanjih sil, saj je masa skalar. Pri vrtenju se izkaže, da vektorja kotnega pospeška 

in navora v splošnem nista kolinearna in je potrebno vztrajnostni moment telesa opisati s 

simetričnim tenzorjem drugega reda. 
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2.2 Vrtilna količina 

 

Vrtilno količino ⃑⃑   točkastega telesa definiramo kot vektorski produkt krajevnega vektorja 𝑟  in 

gibalne količine telesa 𝐺  

⃑⃑ = 𝑟 × 𝐺 = 𝑟 × 𝑚𝑣  .  
 

(2.1) 

Predstavljajmo si, da je togo telo sestavljeno iz točkastih delov z masami 𝑚𝑖  in krajevnimi 

vektorji 𝑟𝑖⃑⃑ . Vrtilno količino telesa lahko zapišemo kot vsoto vrtilnih količin sestavnih delov 

telesa  

⃑⃑ = ∑𝑖
⃑⃑  ⃑ =∑𝑟𝑖⃑⃑ × 𝑚𝑖𝑣𝑖⃑⃑⃑   

(2.2) 

pri čemer je 𝑖
⃑⃑  ⃑ vrtilna količina dela 𝑖 (Taylor, 2005). 

Skupna vrtilna količina togega telesa je vsota vrtilne količine težišča okoli koordinatnega 

izhodišča in vrtilne količine telesa okoli težišča.  

V primeru, da težišče miruje glede na izhodišče, je celotna vrtilna količina telesa enaka vrtilni 

količini telesa okoli težišča. 

 

2.3 Vrtenje okoli fiksne osi  

 

Pri opisu vrtenja telesa okoli fiksne osi lahko izhodišče in osi koordinatnega sistema izberemo 

tako, da bo os vrtenja (torej vektor kotne hitrosti) sovpadala z osjo z. Tedaj so koordinate 

vektorja kotne hitrosti �⃑⃑� = (0,0,𝜔).  

Upoštevamo, da za delec z maso 𝑚𝑖 in krajevnim vektorjem 𝑟𝑖⃑⃑ = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) velja, da je njegova 

obodna hitrost med vrtenjem enaka 

𝑣𝑖⃑⃑⃑  = �⃑⃑� × 𝑟𝑖⃑⃑ = (−𝜔𝑦𝑖 , 𝜔𝑥𝑖, 0) . (2.3) 

Vrtilno količino tega delca zapišemo kot 
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𝑖
⃑⃑  ⃑ = 𝑟𝑖⃑⃑ × 𝑚𝑖𝑣𝑖⃑⃑⃑  = 𝑚𝑖𝜔(−𝑧𝑖𝑥𝑖, −𝑧𝑖𝑦𝑖 , 𝑥𝑖

2 + 𝑦𝑖
2). (2.4) 

 

Komponenta vrtilne količine celega telesa v smeri osi z je tako 

𝑧 = ∑𝑚𝑖𝜔(𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2) = 𝐽𝑧𝑧𝜔 , (2.5) 

pri čemer smo sorazmernostni koeficient ∑𝑚𝑖 (𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2) označili z 𝐽𝑧𝑧. 

𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 je kvadrat razdalje delca od osi z, torej je 𝐽𝑧𝑧 vsota produktov mas delcev in kvadrata 

oddaljenosti od osi z, kar je ravno vztrajnostni moment okoli osi z (vztrajnostni moment bomo 

podrobneje obravnavali v delu 2.4.1). 

Izračunajmo še x- in y-komponenti. 

𝑥 = −∑𝑚𝑖 𝜔𝑥𝑖𝑧𝑖 = 𝐽𝑥𝑧𝜔 
(2.6) 

𝑦 = −∑𝑚𝑖 𝜔𝑦𝑖𝑧𝑖 = 𝐽𝑦𝑧𝜔 , (2.7) 

 

pri čemer je 𝐽𝑥𝑧 = −∑𝑚𝑖 𝑥𝑖𝑧𝑖 in 𝐽𝑦𝑧 = −∑𝑚𝑖 𝑦𝑖𝑧𝑖. 

 

Drugi dve komponenti vrtilne količine sta torej lahko neničelni, kar pomeni, da vektor vrtilne 

količine ⃑⃑   ne kaže nujno v isti smeri kot vektor kotne hitrosti (spomnimo se, da smo vektor 

kotne hitrosti usmerili vzdolž osi z)! V splošnem torej ne velja enakost ⃑⃑ = 𝐽�⃑⃑� , kjer je J skalar, 

ki ga pri pouku imenujemo vztrajnostni moment, a običajno zamolčnimo, da enačba v taki 

obliki velja le za posebne (simetrične) primere.  

Vrtilno količino togega telesa, ki se vrti okoli osi z, lahko zdaj zapišemo kot 

⃑⃑ = (𝐽𝑥𝑧𝜔, 𝐽𝑦𝑧𝜔, 𝐽𝑧𝑧𝜔). (2.8) 
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2.3.1 Vrtenje okoli fiksne osi, če os vrtenja ni v smeri koordinatnih osi 

Kot enostaven in lahko predstavljiv primer nesimetričnega togega telesa izberemo homogen 

kvader s stranicami a, b, c in z maso m. Koordinatne osi lastnega sistema kvadra izbiramo 

poljubno, zato jih lahko seveda vedno izberemo tako, da os vrtenja sovpada z osjo z. Takšna 

izbira pa lahko bistveno oteži nadaljnje obravnavanje vrtenja telesa. Kot bomo kasneje videli, 

za vsako togo telo obstaja trojica t.i. »glavnih vztrajnostnih osi telesa«, ki so najprimernejša 

izbira koordinatnih osi (z izhodiščem v težišču), saj se z izbiro teh koordinatnih osi opis vrtenja 

bistveno poenostavi.  

Najprej pa moramo zapisati vrtilno količino togega telesa, če os vrtenja ne kaže nujno v smeri 

katere od izbranih koordinatnih osi, temveč kaže v neki poljubni smeri.  

Vrtilno količino še vedno zapišemo kot 

⃑⃑ = ∑𝑚𝑖𝑟𝑖⃑⃑ × 𝑣𝑖⃑⃑⃑  = ∑𝑚𝑖𝑟𝑖⃑⃑ × (�⃑⃑� × 𝑟𝑖⃑⃑ ). 
(2.9) 

 

pri čemer smo upoštevali, da je 𝑣𝑖⃑⃑⃑  = �⃑⃑� × 𝑟𝑖⃑⃑  (Ruina in Pratap, 2015).  

Upoštevamo, da ima vektor kotne hitrosti splošno smer in zato v splošnem vse tri komponente 

različne od nič,  �⃑⃑� = (𝜔𝑥,𝜔𝑦,𝜔𝑧). Od tu za komponente vrtilne količine dobimo 

𝑥 = 𝐽𝑥𝑥𝜔𝑥 + 𝐽𝑥𝑦𝜔𝑦 + 𝐽𝑥𝑧𝜔𝑧  

𝑦 = 𝐽𝑦𝑧𝜔𝑥 + 𝐽𝑦𝑦𝜔𝑦 + 𝐽𝑦𝑧𝜔𝑧 (2.10) 

𝑧 = 𝐽𝑧𝑥𝜔𝑥 + 𝐽𝑧𝑦𝜔𝑦 + 𝐽𝑧𝑧𝜔𝑧  .  

 

To lahko zapišemo v matrični obliki kot 

 = 𝑱𝝎 (2.11) 

 

pri čemer so  = [

𝑥

𝑦

𝑧

] , 𝝎 = [

𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

] in 𝑱 = [

𝐽𝑥𝑥 𝐽𝑥𝑦 𝐽𝑥𝑧

𝐽𝑦𝑥 𝐽𝑦𝑦 𝐽𝑦𝑧

𝐽𝑧𝑥 𝐽𝑧𝑦 𝐽𝑧𝑧

]. 
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2.4 Tenzor vztrajnostnega momenta in glavne vztrajnostne osi telesa 

 

2.4.1 Tenzor vztrajnostnega momenta 

Vztrajnostni moment togega telesa je tenzor, ki povezuje po eni strani navor in kotni pospešek, 

ter po drugi strani kotno hitrost in vrtilno količino.  

Tenzor vztrajnostnega momenta (ali vztrajnostni tenzor) 𝑱 opišemo  s simetrično matriko (t.j. 

velja 𝐽𝑖𝑗 = 𝐽𝑗𝑖) 

𝑱 = [

𝐽𝑥𝑥 𝐽𝑥𝑦 𝐽𝑥𝑧

𝐽𝑦𝑥 𝐽𝑦𝑦 𝐽𝑦𝑧

𝐽𝑧𝑥 𝐽𝑧𝑦 𝐽𝑧𝑧

]. 

 

(2.12) 

Komponente 𝐽𝑖𝑗, kjer 𝑖 ≠ 𝑗, imenujemo deviacijski vztrajnostni momenti in so lahko pozitivni 

ali negativni (Saje, 1994).  

Ostale tri komponente, kjer velja  𝑖 = 𝑗  in ki ležijo na diagonali, imenujemo vztrajnostni 

momenti telesa in so v skladu z enačbo (2.5) pozitivno definitni.  

 

2.4.2 Glavne vztrajnostne osi 

Če koordinatni sistem izberemo tako, da se koordinatne osi ujemajo z lastnimi smermi telesa, 

je matrika, ki opisuje vztrajnostni moment telesa, diagonalna: 

𝑱 = [
1 0 0
0 2 0
0 0 3

]. 
(2.13) 

Lastne vrednosti 1, 2 in 3imenujemo glavni vztrajnostni momenti telesa (Saje, 1994). Če se 

telo vrti okoli  glavnih vztrajnostnih osi telesa, sta vrtilna količina in kotna hitrost enako 

usmerjena in ju povezuje eden od od glavnih vztrajnostnih momentov. V splošnem vektor 

vrtilne količine in vektor kotne hitrosti nista vzporedna. Glavne vztrajnostne osi telesa hitro 

najdemo pri rotacijsko simetričnih telesih. Os rotacijske simetrije je zagotovo tudi glavna 

vztrajnostna os. Če uspemo najti dve takšni osi, lahko najdemo tudi tretjo s pomočjo dejstva, 

da so si glavne vztrajnostne osi med seboj pravokotne. 

Glavnih vztrajnostnih osi nimajo le simetrična telesa, temveč jih lahko poiščemo za vsako togo 

telo. To storimo z diagonalizacijo matrike vztrajnostnega momenta, oziroma tako, da poiščemo 

trojico osi, glede na katere je vztrajnostni tenzor diagonalen.  
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Ko so izbrane koordinatne osi vzporedne glavnim vztrajnostnim osem telesa, vrtilno količino 

telesa zapišemo kot 

⃑⃑ = (1𝜔1,2𝜔2, 3𝜔3). (2.14) 

 

2.4.3 Izračun vztrajnostnega tenzorja 

Izračunajmo vztrajnostni tenzor homogenega kvadra s stranicami a, b, c, z maso M in z gostoto 

𝜌. 

Koordinatno izhodišče postavimo v težišče kvadra in osi x, y in z usmerimo pravokotno na 

ploskve kvadra, po vrsti vzdolž stranic a, b in c. Upoštevamo, da je 𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉. 

 

𝐽𝑥𝑥 = ∑𝑚𝛼(𝑦𝛼
2 + 𝑧𝛼

2) 
(2.15) 

 

𝐽𝑥𝑥 = ∫(𝑦2 + 𝑧2)𝑑𝑚 = 𝜌 ∫(𝑦2 + 𝑧2)𝑑𝑉 
 

 

= 

 

𝜌(∫ 𝑑𝑥

𝑎
2

−
𝑎
2

∫ 𝑦2𝑑𝑦

𝑏
2

−
𝑏
2

∫ 𝑑𝑧

𝑐
2

−
𝑐
2

  + ∫ 𝑑𝑥
𝑎/2

−𝑎/2

∫ 𝑑𝑦
𝑏/2

−𝑏/2

∫ 𝑧2𝑑𝑧
𝑐/2

−𝑐/2

) 

 

 

= 

 

= 

𝜌 (𝑎
1

12
𝑏3𝑐 + 𝑎𝑏

1

12
𝑐3) =

1

12
𝜌𝑎𝑏𝑐(𝑏2 + 𝑐2) 

1

12
𝑀(𝑏2 + 𝑐2) 

 

 

(2.16) 

Na enak način dobimo ostala dva glavna momenta 

𝐽𝑦𝑦 =
1

12
𝑀(𝑎2 + 𝑐2) 

(2.17) 

𝐽𝑧𝑧 =
1

12
𝑀(𝑎2 + 𝑏2). 

 

(2.18) 

 

Prepričajmo se še, da smo res v lastnem korodinatnem sistemu kvadra in da so deviacijski 

momenti enaki nič. Izračunajmo najprej deviacijski vztrajnostni moment 𝐽𝑥𝑦 

 

𝐽𝑥𝑦 = 𝐽𝑦𝑥 = −∑𝑚𝛼 𝑥𝛼𝑦𝛼 
 

 

𝐽𝑥𝑦 = −∫𝑥𝑦𝑑𝑚 
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= −𝜌 ∭𝑥𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 
 

 

= −𝜌 ∫ 𝑥 𝑑𝑥
𝑎/2

−𝑎/2

∫ 𝑦 𝑑𝑦
𝑏/2

−𝑏/2

∫ 𝑑𝑧
𝑐/2

−𝑐/2

 
 

 

= −𝜌
1

4
(𝑎/22 − 𝑎/22)(𝑏/22−𝑏/22)𝑐 

 

= 0 .  (2.19) 

 

Na enak način pokažemo, da sta tudi  preostala deviacijska momenta enaka nič 

𝐽𝑥𝑧 = 𝐽𝑦𝑥 = 0 (2.20) 

𝐽𝑥𝑧 = 𝐽𝑦𝑥 = 0. (2.21) 

 

Da so vsi trije deviacijski momenti enaki nič je jasno, saj smo za koordinatno izhodišče izbrali 

težišče, za koordinatne osi pa simetrijske osi kvadra, za katere vemo, da so tudi glavne 

vztrajnostne osi kvadra. Pri takšni izbiri koordinatnih osi je matrika vztrajnostnega momenta 

diagonalna.  
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2.5 Eulerjeve enačbe za vrtenje 

 

Eulerjeve enačbe za vrtenje so enačbe, ki vrtenje togega telesa opisujejo v neinercialnem 

lastnem sistemu telesa. Če koordinatne osi sistema izberemo tako, da so vzporedne glavnim 

vztrajnostnim osem, imajo Eulerjeve enačbe obliko 

1𝜔1̇ + (3 + 2)𝜔2𝜔3 = 𝑀1  

2𝜔2̇ + (1 + 3)𝜔3𝜔1 = 𝑀2 (2.22) 

3𝜔3̇ + (2 + 1)𝜔1𝜔2 = 𝑀3,  

pri čemer so 1, 2, 3 glavni vztrajnostni momenti telesa (oziroma lastne vrednosti matrike 

vztrajnostnega momenta), 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3 komponente vektorja kotne hitrosti, 𝜔1̇, 𝜔2̇ , 𝜔3̇  časovni 

odvodi komponent vektorja kotne hitrosti in 𝑀1, 𝑀2, 𝑀3  komponente vektorja navora 

(Goldstein, 2002).  

Pri vrtenju okoli fiksne osi se vektor kotne hitrosti ohranja in velja 𝜔1̇ = 𝜔2̇ = 𝜔3̇ = 0.  

Eulerjeve enačbe se torej poenostavijo v 

(3 + 2)𝜔2𝜔3 = 𝑀1  

(1 + 3)𝜔3𝜔1 = 𝑀2 (2.23) 

(2 + 1)𝜔1𝜔2 = 𝑀3 ,  

kjer so komponente navora zapisane v lastnem koordinatnem sistemu telesa. Za izračun 

vektorja navora �⃑⃑� = (𝑀1,𝑀2, 𝑀3) moramo torej poznati komponente vektorja kotne hitrosti v 

koordinatnem sistemu telesa in glavne vztrajnostne momente telesa.  
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3 Praktični del 

3.1 Izdelava interaktivne animacije 

 

Moj cilj je bil izdelati interaktivno animacijo, ki prikazuje vrtenje kvadra okrog poljubne stalne 

osi, ter hkrati prikazuje, kam sta usmerjena trenutni vektor vrtilne količine in trenutni vektor 

navora, da os vrtenja ostaja nepremična. Za to sem uporabila program GeoGebra.  

Uporabnik lahko spreminja maso kvadra in dolžino stranic, velikost kotne hitrosti ter smer 

vektorja kotne hitrosti (torej os vrtenja). Uporabnik ima tudi možnost vklopa ali izklopa prikaza 

osi vrtenja, lastnih osi kvadra, samega kvadra ter vektorjev vrtilne količine, navora in kotne 

hitrosti. Izbere lahko tudi možnost prikaza sledi vektorjev vrtilne količine in navora (sled riše 

konica vektorja), kar lahko služi kot pomoč pri vizualizaciji spreminjanja teh dveh količin. Vse 

količine so v SI enotah.  

V nadaljevanju je opisan postopek izdelave interaktivne animacije v programu GeoGebra, ki ji 

vidimo na sliki 1. 

 

 

Slika 1: Interaktivna animacija Vrtenje kvadra okoli fiksne osi. 
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3.1.1 Masno središče 

Začela sem z definiranjem nekaterih spremeljivk. Za masno središče (CM) sem določila točko 

(0,0,0), ki se med vrtenjem ne bo spreminjala, saj gre os vrtenja skozi to točko. 

3.1.2 Vektor kotne hitrosti 

Ker je to spremenljivka, ki jo lahko uporabnik spreminja, vrednost te spremenljivke v GeoGebri 

določimo kot vrednost, ki jo uporabnik vnese v »input box«. Nato z ukazom »segment with 

given length« ustvarimo daljico z dolžino kotne hitrosti, ki poteka iz masnega središča 𝐶𝑀 do 

nove točke 𝑊. Zdaj lahko definiramo os vrtenja kot premico, ki gre skozi točki 𝐶𝑀 in W, ter 

vektor kotne hitrosti, ki gre od 𝐶𝑀 do 𝑊.  

3.1.3 Kvader  

Na podoben način (s pomočjo input box-a) definiramo kvader. Točki 𝐴 in 𝐴′ (slika 2) sta 

definirani kot 𝐴 = (′𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑎′/2 , 0, 0) in 𝐴′ = (− ′𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑎′/2 , 0, 0). 

Podobno za 𝐵, 𝐵′, 𝐶 in 𝐶′.   

Primer: če uporabnik za dolžino stranice a vnese vrednost »8«, bo imela točka 𝐴 koordinate 

(4,0,0), točka 𝐴′ pa (-4,0,0), kot kaže slika 2.  

 

Slika 2: Koordinatne osi (laboratorijski sistem) in izrisane točke A, A', B, B', C in C'. Enota 

na vseh treh oseh je enaka: razdalja me dvema oznakama na osi je 1 cm. 
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S temi točkami so definirane dimenzije kvadra, ne pa tudi gibanje, saj so stacionarne. Zato 

definiramo nove točke 𝐴1, 𝐴′1, 𝐵1 ... s pomočjo ukaza »rotate« ( 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒 ( < 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 >,<

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 >, < 𝐴𝑥𝑖𝑠 𝑜𝑓 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 > )) (GeoGebra Manual, 2018). 

Določiti moramo kot, za katerega se točka zavrti, ter os vrtenja. Os vrtenja smo že definirali, za 

kot pa vstavimo »[𝑘𝑜𝑡𝑛𝑎 ℎ𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡] ∙ 𝑡«, pri čemer smo definirali novo spremenljivko 𝑡, ki naj 

se spreminja s pomočjo drsnika. Ta spremenljivka bo ob zagonu animacije naraščala linearno s 

časom. Posledično bo linearno naraščal tudi kot, za katerega je zasukano posamezno oglišče (= 

posamezna točka) kvadra, hitrost vrtenja bo seveda odvisna od kotne hitrosti.  Primer: 𝐴1 =

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒(𝐴, [𝑘𝑜𝑡𝑛𝑎ℎ𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡] ∙ 𝑡, [𝑜𝑠]). 

Prek dobljenih točk, ki se vrtijo, definiramo še osi 𝑥′, 𝑦′ in 𝑧′, ki se seveda tudi vrtijo in 

predstavljajo lastne osi kvadra (slika 3). 

 

 

 Slika 3: Lastne osi kvadra: polne barvne črte označujejo lastne osi kvadra, analogne 

inercialnemu koordinatnemu sistemu z enakim barvnim označevanjem.  

 

 Prek lastnih osi kvadra lahko definiramo stranice kvadra (ki se bodo torej tudi vrtele).  
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3.1.4 Navor  

Navor definiramo s pomočjo Eulerjevih enačb (2.23), v katerih nastopajo glavni vztrajnostni 

momenti (lastne vrednosti tenzorja vztrajnostnega momenta 1, 2, 3) in komponente vektorja 

kotne hitrosti 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3.  

Ker smo za osi koordinatnega sistema kvadra izbrali glavne vztrajnostne osi telesa, ki so v 

smereh glavnih vztrajnostnih momentov telesa, je vztrajnostni tenzor diagonalen in so lastne 

vrednosti enake glavnim vztrajnostnim momentom kvadra, ki jih izračunamo po postopku iz 

podpoglavja 2.4.3.  

Komponente vektorja kotne hitrosti dobimo z ukazom 𝑥(𝑊), 𝑦(𝑊) in 𝑧(𝑊), pri čemer je »𝑊« 

konica vektorja kotne hitrosti. Komponento 𝑥 vektorja navora torej definiramo kot število 𝑀𝑥= 

(3 − 2) ∙ 𝑧(𝑊) ∙ 𝑦(𝑊), analogno tudi preostali dve komponenti vektorja navora.  Konico 

vektorja navora torej definiramo kot 𝑀 = (𝑀𝑥 ,𝑀𝑦, 𝑀𝑧).  

GeoGebra z ukazom 𝑥(𝑊) vrne vrednost komponente 𝑥 točke 𝑊 v laboratorijskem sistemu. 

Ker je os stalna, ima vektor 𝑊 tudi v lastnem koordinatnem sistemu kvadra ves čas enake 

komponente. Zato je vektor navora v lastnem sistemu kvadra tudi konstanten – glede na kvader 

pri dani kotni hitrosti kaže ves čas v isto smer in ima konstantno velikost. Tako izračunan vektor 

navora je torej potrebno še zavrteti. Zavrtimo ga tako, kot se vrti lastni sistem kvadra – okoli 

osi vrtenja, s kotno hitrostjo » 𝑘𝑜𝑡𝑛𝑎ℎ𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡 «. To storimo z ukazom 𝑀_𝑟𝑜𝑡 =

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒(𝑀, 𝑘𝑜𝑡𝑛𝑎ℎ𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑡, 𝑜𝑠). 

Šele nato definiramo vektor navora od masnega središča 𝐶𝑀  do točke 𝑀𝑟𝑜𝑡 . Za boljšo 

preglednost in lažjo uporabo animacije je vektor navora povečan za faktor 103.   

3.1.5 Vrtilna količina 

Vektor vrtilne količine je enak ⃑⃑ = (1𝜔1, 2𝜔2, 3𝜔3).  

Potrebujemo torej lastne vrednosti tenzorja vztrajnostnega momenta 1, 2, 3 in komponente 

vektorja kotne hitrosti, ki smo jih definirali že prej. Podobno kot pri vektorju navora tudi vektor 

vrtilne količine, ki je definiran v laboratorijskem sistemu, kjer je tako kot navor konstanten, 

zavrtimo s kvadrom. Tudi vektor vrtilne količine ja na animaciji povečan za faktor 103. 
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3.2 Uporaba interaktivne animacije 

 

Datoteko odpremo z brezplačnim programom GeoGebra (slika 4). 

 

Slika 4: Interaktivna animacija v GeoGebri 

 

 

Animacijo zaženemo z desnim klikom na drsnik pod napisom »Poženi animacijo« in s klikom 

na »Animation on«, kot vidimo na sliki 5. Enako jo tudi ustavimo.  

   

 

Slika 5: Animacijo zaženemo s klikom na "Animation on". 
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Lastnosti kvadra, ki jih lahko uporabnik spreminja, so masa in dolžine stranic a (vzdolž rdeče 

osi), b (vzdolž zelene osi) in c (vzdolž modre osi). Spremenimo jih tako, da kliknemo na okno 

(slika 6), zbrišemo prejšnjo vrednost in vnesemo novo.  

 

Slika 6: Uporabnik lahko spreminja lastnosti kvadra. 

 

 

Os vrtenja spremenimo tako, da spremenimo smer kotne hitrosti, ki je seveda vzporedna z osjo. 

To storimo tako, da kliknemo in držimo rumeno točko na koncu vektorja kotne hitrosti (slika 

7), jo premaknemo na željeno mesto in spustimo.  

 

 

 

Slika 7: Uporabnik lahko spreminja smer osi vrtenja z vlečenjem točke ob konici vektorja 

kotne hitrosti. V animaciji rumeni vektor označuje kotno hitrost, zeleni vektor vrtilno količino 

in vijolični vektor navor. 
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Velikost kotne hitrosti spreminjamo z drsnikom, ki se nahaja na levi. Drsnik prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Uporabnik lahko spreminja velikost kotne hitrosti s pomočjo drsnika. 

 

 

Če os poravnamo s katero od simetrijskih osi, ki so glavne vztrajnostne osi kvadra, vidimo, da 

se vektor navora zmanjša na nič, vektor vrtilne količine pa je vzporeden z vektorjem kotne 

hitrosti, kot vidimo na sliki 9.  

 

Slika 9: Primer, ko os vrtenja usmerimo vzdolž glavne vztrajnostne osi. 
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Uporabnik ima tudi možnost vklopa in izklopa prikaza določenih objektov, kot so vektor vrtilne 

količine, vektor navora, vektor kotne hitrosti, os vrtenja, lastne osi kvadra in sam kvader (slika 

10).  

 

Slika 10: Uporabnik lahko vklopi in izklopi prikaz posameznih objektov. 

 

Vklopimo lahko tudi sled vrtilne količine in navora, kar povzroči, da konica vektorja med 

gibanjem pušča sled, kot vidimo na sliki 11. S pomočjo te funkcije lažje raziskujemo, kako se 

vektorja spreminjata s časom. Sled se izbriše, če se približamo ali oddaljimo (če naredimo 

zoom-in ali zoom-out).  

 

Slika 11: Vektorja navora in vrtilne količine rišeta sledi. 
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3.3 Primeri 

 

Izdelala sem tudi tri posebne primere, ki so lahko učiteljem v pomoč pri demonstraciji 

določenih konceptov. Uporabniku je onemogočeno spreminjanje stranic kvadra, dodana pa je 

možnost (lažje in hitrejše) izbire osi vrtenja izmed naslednjih možnosti: pozitivne in negativne 

osi x, y in z ter dve diagonali.    

 

3.3.1 Kvader 

Pri tej animaciji s kvadrom, ki jo prikazuje slika 12, sicer ne vidimo ničesar, česar ne bi mogli 

videti pri splošni animaciji, vendar nam možnost izbire osi s klikom zelo olajša delo, saj ročno 

težko »zadenemo« točno željeno os. Zagotovo si uporabnik želi ogledati poseben primer, ko je 

os vrtenja usmerjena natanko vzdolž katere od glavnih osi vrtenja (to so ravno osi x, y in z) ali 

okoli telesne diagonale kvadra. 

 

Slika 12: Animacija s kvadrom. 

 

3.3.2 Kocka 

Pri animaciji s kocko imamo enake možnosti kot pri animaciji s kvadrom. S tem primerom 

enostavno demonstriramo, da je vektor vrtilne količine pri kocki vedno vzporeden z vektorjem 

kotne hitrosti (oziroma z osjo vrtenja). Animacijo s kocko prikazuje slika 13. 
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Slika 13: Animacija s kocko. 

Izračunajmo vztrajnostni tenzor kocke z maso m in stranico a, kot smo to v delu 2.4.3 storili za 

kvader. Koordinatno izhodišče postavimo v težišče kocke, koordinatne osi pa usmerimo vzdolž 

stranic. Vztrajnostni tenzor je tedaj 

𝑱 =
𝑚

6
𝑎2 [

1 0 0
0 1 0
0 0 1

]. 

Spomnimo se, da je vrtilna količina definirana kot produkt vztrajnostnega momenta in kotne 

hitrosti. Vektor vrtilne količine se bo torej od vektorja kotne hitrosti razlikoval za faktor  
𝑚

6
𝑎2, 

vektorja pa bosta vzporedna. To tudi pomeni, da za ohranjanje stalne osi (skozi težišče) pri 

vrtenju kocke ne potrebujemo zunanjega navora. To z drugimi besedami pomeni, da se kocka 

»lepo« vrti okoli katerekoli osi skozi težišče. 

 

3.3.3 Plošček 

Pri ploščku, ki ima eno stranico dolžine (skoraj) 0, opazimo podobno kot pri kvadru, da je 

vektor vrtilne količine vzporeden z vektorjem kotne hitrosti za osi x, y in z. Če za os vrtenja 

izberemo diagonalo (kot kaže slika 14) – kar pomeni, da bo ena od komponent kotne hitrosti 

enaka nič (v simulaciji je to komponenta x) – opazimo, da tudi vektor vrtilne količine leži (v 

sistemu ploščka) v ravnini yz. Zakaj vektorja nista vzporedna ugotovimo, če izračunamo 

vztrajnostni tenzor ploščka. Opazimo namreč, da glavni momenti ploščka niso enaki. 
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Komponenta y vrtilne količine se torej od komponente y kotne hitrosti ne razlikuje za isti faktor 

kot komponenti z vrtilne količine in kotne hitrosti. Posledično vektorja nista vzporedna, ležita 

pa v ravnini ploščka. 

 

Slika 14: Animacija s ploščkom 
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4 Zaključek 

 

V diplomskem delu predstavimo vrtenje togega telesa okoli stalne osi. Osredotočila sem se na 

vrtenje okoli osi, ki niso glavne vztrajnostne osi telesa – t.j. niso v smeri lastnih vrednosti 

diagonalizirane matrike vztrajnostnega momenta. Ugotovili smo, da enakost ⃑⃑ = 𝐽�⃑⃑� , ki  jo 

spoznamo v srednji šoli, v splošnem ne drži. Vztrajnostni moment moramo obravnavati kot 

tenzor, ki je diagonalen le v primeru, ko za koordinatne osi izberemo glavne vztrajnostne osi. 

Izračunala sem komponente vztrajnostnega tenzorja kvadra, kar sem nato uporabila pri izdelavi 

interaktivne animacije v GeoGebri. 

V eksperimentalnem delu sem izdelala interaktivno animacijo v GeoGebri, ki prikazuje vrtenje 

kvadra okoli poljubne osi in uporabniku omogoča tudi spreminjanje določenih količin, kot so 

os vrtenja, masa kvadra in dolžine njegovih stranic ter velikosti kotne hitrosti. S spreminjanjem 

posamezne količine lahko opazujemo, kako to vpliva na vrtenje kvadra. Uporabnik ima tudi 

možnost vklopa sledi vektorjev navora in vrtilne količine, kar omogoča lažjo predstavo 

spreminjanja teh dveh količin.   

V času izdelave interaktivne animacije v GeoGebri sem začela tudi z delom na animaciji za 

primer »prostega vrtenja«, ko se ohranja vrtilna količina, spreminja pa se os vrtenja. V 

Eulerjevih enačbah za vrtenje torej izginejo navori in nadaljnja obravnava ni zapletena, dokler 

ostanemo v lastnem sistemu kvadra. Težave se pojavijo, ko poskušamo preiti na laboratorijski 

sistem (animacija v sistemu kvadra seveda ni preveč uporabna). Metoda, s pomočjo katere 

lahko preidemo iz lastnega sistema kvadra v laboratorijski sistem, in sem jo večkrat našla v 

literaturi (Taylor, 2005), je uporaba Eulerjevih kotov, njihova aplikacija pa je precej nerodna v 

programu GeoGebra. S to temo se bom ukvarjala v svoji magistrski nalogi.   
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