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Zaczynamy charakterystyki geometryczne przekrojów. Poniżej została przedstawiona 

notatka dotycząca wyznaczenia pola przekroju i środka ciężkości figury. 

Temat: Charakterystyki geometryczne przekrojów – pole przekroju figury i środek 

ciężkości figury.  

 
Na wytrzymałość i sztywność konstrukcji ma wpływ przekrój poprzeczny pręta.                                     

Przy ustalaniu charakterystyk geometrycznych przekroju bierze się pod uwagę jego 

kształt i wymiary odniesione do osi leżących w płaszczyźnie przekroju, tj.  x i y. 

Wielkości charakteryzujące przekrój to: 

− pole powierzchni przekroju A [m2, cm2], 

− moment statyczny pola S [m3, cm3], 

− moment bezwładności I [m4, cm4], 

− wskaźnik wytrzymałości W [m3, cm3], 

− promień bezwładności i [m, cm]. 

Momenty statyczne pola, momenty bezwładności, wskaźniki wytrzymałości i promienie 

bezwładności oblicza się względem dwóch osi (x i y) przechodzących przez środek 

ciężkości przekroju. Są to osie główne środkowe. 

 
Środek ciężkości przekroju – jest to punkt, w którym skupiony jest niejako cały ciężar 

ciała. Punkt ten może leżeć w obrębie danego ciała lub poza jego obrębem. 

Środek ciężkości figury płaskiej posiadającej oś symetrii leży na tej osi, a w przypadku 

dwóch osi symetrii, na przecięciu tych osi. Przez środek ciężkości figury płaskiej można 

przeprowadzić nieskończenie wiele osi. 

Położenie środka ciężkości płaskiej figury geometrycznej określa się, wyznaczając jego 

współrzędne w dowolnie przyjętym układzie współrzędnych prostokątnych (np. xd, yd). 

Współrzędne te oblicza się według 

 

 
 
w których: 
Sxd, Syd – momenty statyczne pola figury względem osi xd i yd,  
A – pole przekroju 
Wyznaczanie środka ciężkości płaskiej figury złożonej (kolejność działania) 



1) narysować figurę złożoną, zwymiarować i podzielić ją na figury proste, 

2) przyjąć dowolny układ współrzędnych prostokątnych: xd i yd, 

3) obliczyć pola powierzchni figur prostych oraz wyznaczyć ich środki ciężkości (określić 

współrzędne środków ciężkości figur prostych w przyjętym układzie osi, 

4) obliczyć Sxd, Syd – momenty statyczne pola figury względem osi xd i yd, jako sumę 

momentów statycznych poszczególnych figur prostych, 

5) obliczyć współrzędne środka ciężkości figury złożonej (xd, yd) z podanych powyżej 

wzorów. 

 

Obliczanie wielkości charakterystycznych przekroju 

Pole powierzchni przekroju A [m2, cm2] – oblicza się na podstawie wzorów znanych                          

z geometrii. 

W przypadku figury złożonej, należy podzielić ją na figury proste i pole powierzchni 

obliczyć jako sumę pól poszczególnych figur prostych. 

Pola powierzchni profili stalowych (kształtowników) należy odczytać z odpowiednich 

tablic zawierających wszystkie parametry tych profili. 

Moment statyczny przekroju S względem dowolnej osi [m3, cm3]– oblicza się jako 

iloczyn pola powierzchni przekroju i odległości (współrzędnej) środka ciężkości od tej 

osi. 

Sxd = A · yd  i  Syd = A · xd 

 

Moment statyczny figury złożonej oblicza się jako sumę momentów statycznych 

poszczególnych figur prostych. 

 
 
W razie jakichkolwiek pytań, problemów proszę o kontakt mailowy bądź za pomocą Messengera.   
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