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Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice je nulová,
a výsledný moment sil vzniklý složením všech momentů sil je rovněž nulový, tzn.
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Jestliže na těleso působí v jednom bodě dvě síly, nastane rovnováha v případě,
že síly jsou stejně velké opačného směru.
Pro pohyb tělesa, u něhož jsou síly v rovnováze, platí první pohybový zákon.
Těleso, u kterého jsou síly v rovnováze a které se nepohybuje (je v klidu),
musí být v některé z rovnovážných poloh.
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Těžiště
Těžiště (hmotný střed ) je působiště tíhové síly působící na těleso. Ve skutečnosti je mezi pojmy
těžiště a hmotný střed
principiální rozdíl. Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli
(nebo také můžeme říct, že je to bod, vůči němuž je výsledný moment působících tíhových sil nulový). Pojem těžiště tedy
ztrácí význam v beztížném stavu. Hmotný střed je bod, který je pevně určen tvarem tělesa a rozložením hustoty. Nezávisí na
přítomnosti vnějšího silového pole. V homogenním tíhovém poli (např. v těsné blízkosti zemského povrchu) oba pojmy splývají
a velmi často se používají jako synonyma. V nehomogenním tíhovém poli je však nutno oba pojmy rozlišovat.
Těžiště je takový bod, že působení tíhové síly na něj má stejný účinek jako působení na celé těleso. Máli být těleso podepřeno
(nebo zavěšeno) v jednom bodě tak, aby tíhová síla byla vyrovnána, pak svislá těžnice musí procházet bodem podepření nebo
závěsu.
Určování polohy těžiště:

•
•
•
•
•

U stejnorodého geometrického pravidelného tělesa leží těžiště v jeho geometrickém středu (geometrickém těžišti).
Těžiště leží v průsečíku těžnic při postupném zavěšení tělesa v nejméně dvou různých bodech.
Výpočtem (jednotlivé souřadnice xT, yT, zT těžiště se počítají nezávisle na sobě)
Těžiště může ležet imimo těleso (například v jeho dutině).
Jestliže spojíme dvě tělesa v jedno, bude jeho těžiště ležet na úsečce spojující těžiště obou částí.
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