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Деформування - зміна форми й розмірів.Надійність - властивість конструкції
виконувати задані функції, зберігаючи

свої експлуатаційні показники в певних
нормативних межах протягом

необхідного проміжку часу.

Лекція №1

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Опір матеріалів – наука про міцність. Вивчає тіло, що деформується.

∆

Основна задача:  навчитися знаходити раціональні
форми щоб усі ці умови виконувалися.

Об'єкти опору матеріалів.

БРУС                                     ОБОЛОНКА                  ПЛАСТИНА                 ОБ’ЄМНЕ ТІЛО

ЛІНІЙНІ                                         КУТОВІ

 довжина

Основні поняття

Міцність – здатність
конструкції та її частин

витримувати певні
навантаження без

руйнування.

Стійкість - властивість
конструкцій та її елементів
зберігати певну початкову
форму пружної рівноваги.

Твердість - здатність
конструкції та її

елементів протистояти
деформуванню.

ДЕФОРМАЦІЇ



Основні гіпотези для матеріалів

Гіпотеза
суцільності
матеріалу

Гіпотеза
однорідності
матеріалу

Ізотропність Гіпотеза
пружності
матеріалу

Гіпотеза
малості
деформацій

  - відносне подовження                                              γ – абсолютна кутова зміна

ВИДИ ДЕФОРМАЦІЙ

РОЗТЯГ, СТИСК                    ЗСУВ КРУЧЕННЯ

            ВИГИН

Θ – кут повороту ∆S – абсолютний зсув

  W- прогин                                             γ – відносний зсув

Принцип початкових розмірів. Відповідно до цього принципу і у відповідності з гіпотезою 5
при складанні рівнянь рівноваги тіло розглядають як недеформоване, тобто припускається, що
тіло має ті ж геометричні розміри і форму, які воно мало до навантаження зовнішніми силами.

Принцип незалежності дії сил. Відповідно до цього принципу переміщення й внутрішні сили,
що виникають у пружному тілі, вважаються незалежними від порядку прикладання зовнішніх сил.
Тобто, якщо до системи прикладено кілька сил, то можна визначити внутрішні сили, напруги,
переміщення й деформації від кожної сили окремо, а потім результат дії одержати як суму дій
кожної сили.

a

Що називається брусом, оболонкою, пластинкою,  масивним тілом?      Які існують види деформацій?

Що дає прийняття гіпотез про суцільність і однорідність матеріалу?

Яка похибка допускається в розрахунках методами опору матеріалів і будівельної механіки?

Яке співвідношення лінійних розмірів повинне спостерігатися у брусі?

У чому полягає різниця між лінійними й кутовими деформаціями?



1.Площа
2.Статичний

момент
3.Момент інерції

4.Відцентровий
момент

5.Полярний момент
інерції

Лекція №2

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ

 СТАТИЧНІ МОМЕНТИ

            Статичні моменти при перенесенні осей

Для складної фігури

ОСЬОВІ ТА ВІДЦЕНТРОВІ МОМЕНТИ ІНЕРЦІЇ

При перенесенні осей Для центральних осей
(моменти інерції min)

=>
Для центральных осей

Які тіла вивчає опір матеріалів?                 Що називається ізотропністю матеріалів?

У яких випадках виконується принцип незалежності дії сили?



ПОЛЯРНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ

ОСЬОВІ ТА ВІДЦЕНТРОВИЙ МОМЕНТИ ІНЕРЦІЇ ПРИ ПОВОРОТІ ОСЕЙ

Лекція №3

КЛАСИФІКАЦІЯ СИЛ. СИЛИ ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ

МОМЕНТИ ОПОРУ

РАДІУСИ ІНЕРЦІЇ

Що називають статичним моментом фігури відносно заданої осі?          Коли моменти інерції мінімальні?

Як визначити центр ваги фігури?        Як називаються осі, статичний момент щодо яких дорівнює 0?

Чому дорівнює власний момент інерції прямокутника?          Чому дорівнює полярний момент інерції кола?

Які осі називають головними?             Скільки головних осей можна провести для заданої фігури?

Сумма осьових моментів при
повороті осей інваріантна

Головні осьові моменти інерції
Кут повороту до
головних осей



ЗОВНІШНІ СИЛИ (За способом прикладення)

Які ви знаєте сили? Як вони можуть бути прикладені?

Скільки рівнянь рівноваги можна скласти в загальному випадку?

ВНУТРІШНІ ЗУСИЛЛЯ

Метод перерізів N - розтяг/стиск (при розтягу "+", при стиску
"-").

Qy, Qx – поперечні сили (у позитивному
напрямку обертають за годинниковою
стрілкою).

Mz – момент кручення (вважається
позитивним, якщо верхні волокна стиснуті).

My, Mx -  моменти згину

Зосереджені навантаження.

(сили та моменти, площа дії яких мала
в порівнянні з розмірами об'єкта
(прикладені в точці))

Розподілені навантаження.

(сили, що діють а) на деякій довжині,
б) по деякій площадці, в) по всому
об’єму)

По характеру зміни з часом

Статичні навантаження
повільно й плавно
зростають від нуля до свого
кінцевого значення, а потім
залишаються незмінними.

Динамічні навантаження
супроводжуються
прискореннями як
деформованого тіла, так і
взаємодіючих з ним тіл.
До динамічних навантажень
відносяться, наприклад, сили
діючі на тіло,  що рухаються з
прискоренням, ударні
навантаження і т.д.

Повторно-змінні
навантаження - сили

безупинно й періодично
мінливі в часі.



ЕПЮРИ ВНУТРІШНІХ ЗУСИЛЬ

При розтягу-стиску При крученні При прямому вигині

Рівняння рівноваги

ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИ ВИГИНІ



Правила побудови епюр

’эмне є.

4. Якщо на балку діє сила, то на
епюре Q стрибок, а на епюрі М злам

3. Якщо

+

1.Якщо Q від , то M спада

2.ЯкщоQ=const => M=ax+b,якщо Q=ax+b => M=a1
2+b1x+c1

5. Якщо на балку діє пари сил, то на епюрі Q нічого не змінюється, а на епюрі М стрибок на

ОБЛАДНАННЯ ОПОР ДЛЯ БАЛОК

Шарнірно нерухома опора Шарнірно рухома
опора

х

Жорстке защемлення

У чому полягає метод перерізів?

Як називається брус при вигині?

Що передається при моменті кручення?

Як дія прикладеного моменту відображається на епюрі сил?

Як називається балка при жорсткому защемленні?

Які сили (зовнішні або внутрішні) основні для опору матеріалів?



Лекція №4

НАПРУГИ В ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗАХ

Які внутрішні зусилля спостерігаються при вигині (у загальному випадку)?

Який знак буде мати згинальний момент, якщо верхні волокна стиснуті?

Чому дорівнює N у балці з вертикальним навантаженням?

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ВНУТРІШНІМИ
ЗУСИЛЛЯМИ Й НАПРУГАМИ

ТРИ СТОРОНИ ЗАДАЧІ ПРИ
РОЗПОДІЛУ НАПРУГ

Статична сторона задачі

Геометрична сторона задачі

Фізична сторона задачі

Що називають нормальною напругою?

Чи можна вирішити задачу розподілу внутрішніх зусиль по перетину?

 При яких деформаціях виникає дотична напруга?

 У чому полягає геометрична сторона задачі?



Лекція №5

РОСТЯГ-СТИСК СТРИЖНІВ

на

=

Коефіцієнт Пуассона μ Принцип Сен-Венана

Вплив особливостей
прикладення
навантаження
зменшується в міру
видалення від місця
прикладення цього
навантаження.

Вплив температури на деформації конструкції

Які напруження виникають при розтягу- стиску? У якій площині діють навантаження на брус? Як
називають брус при розтягу- стиску? Скільки рівнянь рівноваги можна скласти, якщо всі сили, що

діють на тіло, спрямовані по одній прямій?

                                                           Статична сторона задачі

                                                            Геометрична сторона задачі

∆

                                                      Фізична сторона задачі (закон Гука)

Е – модуль Юнга

=> =>



Вплив ваги на деформації

;

Потенціальна енергія

Ял залежать напруження й подовження від площі поперечного перерізу стрижня при врахуванні
ваги конструкції?

У яких випадках слід враховувати власну вагу конструкції?

Як σ залежить від деформації?

Яку розмірність має модуль Юнга?

Звідки випливає, що нормальні напруги при розтягу - стиску рівномірно розподілені по площі
поперечного переріза?

ПРИНЦИП ПОЧАТКОВИХ РОЗМІРІВ

рівняння рівноваги складаються для
недеформованої

конструкції

Якщо ми хочемо визначити внутрішні
зусилля при розтягу тонкого дроту, для цієї
конструкції не можна використовувати
принцип початкових розмірів : для того, щоб
дріт  залишався прямолінійним, треба, щоб
внутрішні сили розтягання N1 і N2 були
нескінченними



Лекція №6

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РОБОТИ БРУСА ПРИ РОЗТЯГу, СТИСКУ.

ЗАЛЕЖНІСТЬ СИЛИ ВІД ПОДОВЖЕННЯ

(для пластичних матеріалів)

OB - ділянка пружності (здатність
відновлювати форму)
OA - пряма лінія зона пропорційності
т. C - площадка плинності, навантаження,
при якому ми не збільшуємо
навантаження, а матеріал подовжується.
С'D - зона зміцнення, зі збільшенням
навантаження ∆l збільшується
т. D - максимальне навантаження, яке
витримує матеріал
DE - зона утворення шейки, витончення
CC' - зона пластичності, якщо в цій зоні
навантажити матеріал, то зміниться
довжина, а якщо після цього
розвантажити, , те виникнуть залишкові
деформації.
δ залишкове - міра пластичності

Які фактори впливають на деформації при розтягу- стиску?

Назвіть формули абсолютної й відносної поздовжніх деформацій бруса.

Який закон виражає фізичну сторону задачі при розтягу - стиску?

МАТЕРІАЛИ

Тендітні (розвантаження не
дає великих залишкових
деформацій).

Пластичні (матеріали, у яких при
навантаженні розвантаженні виникають
значні залишкові деформації).



ЗАЛЕЖНІСТЬ НАПРУГИ ВІД ВІДНОСНОГО

Пластичний матеріал з чітко вираженою Пластичний матеріал без площадки текучості
 площадкою текучості

ХРУПКИЕ МАТЕРИАЛЫ

σn – границя пропорційності - це максимальне напруження при якій ще слушний закон Гука
σy –  границя пружності - максимальне напруження при якій матеріал залишається пружним, тобто при
розвантаження залишкові деформації відсутні
σт – границя текучості - напруження при яких деформації можуть зрости без істотної зміни навантаження
σB – границя міцності(тимчасовий опір) – напруження, що чисельно дорівнює відношенню
максимального навантаження до первинної площі зразка.
Якщо у матеріалу немає площадки текучості, то для нього вводиться поняття умовної плинності σ0,2

        Якщо εост=0,002 це вважається границею плинності σ0,002

                                 n – коефіцієнт запасу

Що називають межею пропорційності?

У якій зоні з'являються залишкові деформації?

Як називають явище зникнення площадки плинності?

Що більше: робоча частина зразка або його діаметр?

Під яким кутом розташовані лінії Людерса - Чернова?



Лекция №7

ПОНЯТТЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ

У чому полягає умова міцності?                                Які матеріали називають пластичними?

УМОВА
МІЦНОСТІ

σmax=  ≤[σ]

ЗАДАЧА
МІЦНОСТІ

УМОВА ВИБОРУ ПЛОЩІ

F≥

КОЕФІЦІЄНТ КОНЦЕНТРАЦІЇ

К= = 1..3

Дано ω=1 оборот/хв= 2πn c-1; γ; F

dP = γFdx            Pц = mω2R

dm =         q =  = ω2R

2N = 2gR                N = qR

Σ =  =  ≤ [σ]

Що може виступати в ролі концентратора напружень?             У чому полягає умова вибору площі?

Що відбувається з коефіцієнтом концентрації при гострих кутах?



Лекція №8

СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНІ ЗАДАЧІ ПРИ РОЗТЯГУ- СТИСКУ

З якими статично невизначеними задачами ви зустрічалися раніше?

Які завдання вміщає в собі розв'язок задачі про розподіл напружень?

Скільки можно скласти рівнянь для плоскої системи сил, які проходять через одну точку?

Система вважається n раз статично невизначеною, якщо кількість внутрішніх зусиль перевищує число
рівнянь рівноваги на n

1)

4)

2)

3)

СТАТИЧНА СТОРОНА ЗАДАЧі

∑X: -N1sinα+N3sinα=0
∑Y: 2N1cosα+N2-P=0



∑X: R2=0

∑Y: R1+N1+N2-Q=0

∑M: (N1-Q)l+N22l=0

∑Y: N3+N1+N2+P=0
∑M: -N3a+N2a=0

ГЕОМЕТРИЧНА СТОРОНА ЗАДАЧі

∆l=∆l1+∆l2=0

2∆l1=∆l2

∆l1=∆l2cosα

∆l3=∆l1=∆l2

∆l1=AA’

∆l2=A’B

ФІЗИЧНА СТОРОНА ЗАДАЧі



ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ (Дано Е,F,α,∆t)

Застосовуємо метод  перерізів Статична сторона задачі

      ∑Y: R1-R2=0              ∑Y: N+ R1=0

Геометрична
сторона задачі

∆l=∆lt+∆lp=0

ПРАВИЛО ЗНАКІВ ПРИ РОЗВ'ЯЗКУ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ ЗАДАЧ

Якщо при розв'язку статичної сторони задачі ми направляємо в методі перетинів усі зусилля від перетину, то в
геометричній стороні завдання подовженню потрібно приписати знак "+", а скороченню "-".

Як визначається ступінь статичної невизначеності стрижневої системи?

Що називають умовами сумісності деформацій?

Чим відрізняється розгляд трьох сторін статично невизначеної задачі від розв'язку задачі зі звичайною
стрижневою системою?

Що мається на увазі під статично невизначеним задачами?

Фізична сторона



Лекція № 9

ПОЧАТКОВІ (МОНТАЖНІ) НАПРУЖЕННЯ

Геометрична сторона задачі

AC=∆l1    BD=∆l2

AC+BC=δ    BC=

Умови сумісності деформацій (з
урахуванням знаків)

Статична сторона задачі

∑X: -N2sinα+N3sinα=0
∑Y: 2N2cosα+N1=0

∆l1  =δ

В яких випадках виникають монтажні напруження?

Як узгоджуються знаки для внутрішніх зусиль та деформацій  при розв'язку статично невизначених задач?

Як впливає змінення температури  на перерозподіл внутрішніх зусиль у статично невизначених
конструкціях?



Лекція №10

ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

ОДНООСЬОВИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

asat

asas

aa

aa

2
0

2
0

1 SinSinp

CosCosp

=×=

=×=

2
0

max
s

t =  при °= 45a

Які ви знаєте види напружень?  Які залежності зв'язують внутрішні зусилля й відповідні
напруження?.

НАПРУЖЕНИЙ СТАН У ТОЧЦІ

Закон парності дотичних напружень

zyzxyzyxyxxy tttttt === ;;

Площадки, на яких дотичні напруження
дорівнюють нулю, називаються головними, а

нормальні напруження, що діють на ці
площадки, називаються головними

напруженнями - 321 ,, sss  ; 321 sss ³³

ВИДИ НАПРУЖЕНИХ СТАНІВ

Одноосьовий
(Якщо два головних

напруження
дорівнюють нулю, а

одне ненульове)

Двохосьовий або
плаский (Якщо одне з

трьох головних
напружень дорівнює

нулю)

Об’ємне
(якщо всі три головні

напруження є
ненульовими.)



ПЛОСКИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН
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Закон парності
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ДВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЛОСКОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ

Пряме задача :

 відомі головні напруги на
двох перпендикулярних

площинах елемента -
потрібно знайти нормальні

й дотичні напруження.

Зворотна задача:

відомі нормальні й
дотичні напруження -
визначити орієнтацію
кубика, знайти головні

площадки й головні
напруження.

ПРЯМА ЗАДАЧА

(дані головні напруження й
орієнтація площадок, знайти

нормальні й дотичні
напруження)

Зворотна задача

(дані нормальні й дотичні напруження, знайти головні
напруження й орієнтацію площадок))
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Що таке головні площадки та головні напруження? Що називають двохосьовим напруженим

станом?  У чому перевага однорідного напруженого стану?

Сформулюйте закон парності дотичних напружень.



Лекція №11

ОБ'ЄМНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ОБ'ЄМНОМУ НАПРУЖЕНОМУ СТАНІ

Лінійні Об’ємні

Деформація ребра
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Відносна зміна об’єму
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Об’ємний модуль пружності

( )m213 -
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ПОТЕНЦІЙНА ЕНЕРГІЯ ПРИ ОБ'ЄМНОМУ НАПРУЖЕНОМУ СТАНІ

Питома потенційна енергія
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Питома потенційна енергія зміни
форми
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ОБЧИСЛЕННЯ НАПРУЖЕНЬ
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Що називають об'ємним напруженим станом? Чи завжди можливо таке положення кубика, щоб на гранях
були відсутні дотичні напруження?  Як у цьому випадку називають нормальні напруження?



Від чого залежить відносна зміна об’єму?

Сформулюйте закон Гука для об'ємного напруженого стану.

У чому полягає призначення теорій міцності?

Яку теорію міцності не можна застосовувати для пластичних матеріалів?

ТЕОРІЇ МІЦНОСТІ

I гіпотеза

(застосовна для крихких
матеріалів) небезпечний стан
матеріалу наступає тоді, коли
максимальні по абсолютній

величині нормальні
напруження досягають

допустимого значення [ ]s .

IV гіпотеза

(застосовна для пластичних матеріалів)
енергетична теорія міцності - небезпечний стан

матеріалу наступає тоді, коли питома потенційна
енергія зміни форми досягає свого допустимого

значення,

( ) [ ]ssssssssss £++-++ 313221
2
3

2
2

2
1

II гіпотеза

(застосовна для крихких матеріалів і конструкційних
сталей) гіпотеза максимальних подовжень - небезпечний
стан наступає тоді, коли максимальна лінійна дефомація

досягає максимального допустимого значення: [ ] [ ]
E
s

e =

[ ]sssms £+- )( 321

III гіпотеза

(застосовна для пластичних матеріалів)
гіпотеза максимальних дотичних напружень -

небезпечний стан наступає тоді, коли
максимальні дотичні напруження досягають

допустимого значення: [ ] [ ]
2
s

t =

2
31

max
ss

t
-

= [ ]sss £- 31



Лекція №12

ЗСУВ

Деформація, яка відбувається за
рахунок дотичних напружень,
називається деформацією зсуву.

[ ]tt £=
F
Q

Чистий зсув - це така деформація, при якій
по гранях діють тільки дотичні напруження.

Теорії міцності при зсуві

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]ststs
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= IVIIIII

Потенційна енергія
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ЗАКОН ГУКА
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Stg Закон Гука при зсуві

)1(2 m
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QaS =DМодуль зсуву

)1(2 m+
=

EG

Як ви розумієте термін деформації зсуву? Які напруги виникають при зсуві?

Яку форму має закон Гука при чистому зсуві?

Як зв'язані між собою модуль пружності й модуль зсуву?

Які напруги відсутні на гранях при чистому зсуві?



Лекція №13

КРУЧЕННЯ

Експериментальні гіпотези:

I. Гіпотеза плоских перерізів
II. Гіпотеза прямих радіусів
III. Перерізи,  що перебувають на певній відстані один від одного,
зберігають відстань незмінною й після навантаження.

Статична сторона задачі

Геометрична сторона задачі

Відносний кут
повороту

r
gj

q ==
dx
d => rqg =

Фізична сторона задачі

rqrqt IGMG k == ;
=>

rr

j
r

t
GI

lM
I

M kk == ;

Умова міцності

[ ]t£
p

k

W
M

max

Розрахунки на жорсткість

[ ]jr G
M

I kmax³ ; [ ]
4 max

2
jpG

M
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Зворотна задача
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3 maxmax
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Потенційна енергія пружної деформації при крученні ò=
l

k

GI
dxM

U
r

2

2
1

Які сили можуть викликати кручення? Як називаю брус при крученні?

Як визначити кут закручування й потенційну енергію круглого валу? Чи можна обмежитися при
крученні круглих валів розрахунками на міцність по найбільших дотичних напруженнях? Які гіпотези
використовуються для визначення напружень у поперечному перерізі вала? У чому полягає зворотна
сторона задачі на кручення вала?



Лекція №14

ВИГИН

Нормальні напруження залежать тільки від згинального моменту, а дотичні – тільки від поперечної сили

ПЛОСКИЙ ВИГИН - припущення
Зазвичай балка має

поперечний переріз, що
має хоча б одну вісь

симетрії.

Якщо всі навантаження
діють у площині симетрії
балки, зазвичай говорять

про силову площину
балки, маємо плоский

вигин.

Будемо припускати, що
балка працює тільки в

зоні пружності.

Як називають брус при вигині? Сформулюйте гіпотезу пласких перерізів.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РОБОТИ БАЛКИ ПРИ ВИГИНІ

Чистий вигин це така
деформація балки, при якій

поперечні зусилля відсутні, а
момент – постійна величина

Шар , який при вигині не
подовжується й не коротшає

називається нейтральним.
Лінія, по якій він перетинає
переріз - нейтральна лінія

перерізу



ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИГИНУ

Гіпотеза плоских перерізів
Плоский поперечний переріз залишається
плоским і при згинанні балки, воно тільки

повертається щодо нейтральної осі на
певний кут.

Можна стверджувати, що для чистого
вигину на 100% вірна.

По ширині перерізу нормальні
напруги мають однакову

величину.

Гіпотеза, що волокна балки не
надавлюються один на одного.
Це дає нам одномірний розтяг-

стиск.

СТАТИЧНА СТОРОНА ЗАДАЧІ

;

ГЕОМЕТРИЧНА СТОРОНА ЗАДАЧІ



Умова сумісності
деформацій

ФІЗИЧНА СТОРОНА ЗАДАЧІ

;

=0;

Нейтральна лінія проходить крізь центр тяжіння

; ;

; радіус-вектор кривизни

 - жорсткість балки при вигині

; , якщо  напрямок

нагору

Розрахунок на міцність

Підбор перерізу балки.

 =>

Які експериментальні гіпотези можна застосовувати при розрахунках балки на вигин?

Що називають чистим вигином? Сформулюйте умову сумісності деформацій для вигину.

По якій поверхні згинається нейтральний шар балки при чистому вигині?

Які форми поперечного перерізу балок більш раціональні?



Лекція №15

ДОТИЧНІ НАПРУЖЕННЯ ПРИ ВИГИНІ. ФОРМУЛА ЖУРАВСЬКОГО.

ДОТИЧНІ НАПРУЖЕННЯ ПРИ ВИГИНІ

Припущення про розподіл

1)на всіх елементарних площадках напрямок збігається
з напрямком Q

2)на лінії віддаленої від нейтральної лінії на відстань y
усі напруги однакові

Всі виведення зроблені  у припущенні, що балка має
прямокутний поперечний переріз

=>

; ;

Формула Журавського



НАЙБІЛЬШІ ДОТИЧНІ НАПРУЖЕННЯ

Як визначають ?

Що таке центр вигину?

Який вид має епюра τ для прямокутного перерізу?



Лекція №16

ГОЛОВНІ НАПРУГИ. ПОВНА ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ БАЛКИ ПРИ ВИГИНІ.

Будь-який елемент перебуває у плоскому напруженому стані.

III теорія міцності IV теорія міцності

В яких перерізах по довжині балки та в яких точках по висоті поперечного перерізу роблять повну перевірку на
міцність?

Як обчислюються значення і напрямок головних напруг?



Лекція №17

ДЕФОРМАЦІЇ БАЛОК ПРИ ПЛОСКОМУ ВИГИНІ

ПОНЯТТЯ ПРОГИНУ Й КУТА ПОВОРОТУ

Якщо є центр ваги конкретного перерізу, то прогином називається переміщення цього перерізу
перпендикулярно до первісної осі балки (W).

Кут повороту - кут на який повертається переріз при наватаженні (θ).

НАБЛИЖЕНЕ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ВИГНУТОЇ ОСІ БАЛКИ.

    =>

W’=θ; ρ - радіус кривизни
=>

Що розуміють під прогином та кутом повороту?які вони мають знаки?

Яка диференційна залежність існує між прогином та кутом повороту?



Лекція №18

УНІВЕРСАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ПРУЖНОЇ ЛІНІЇ БАЛКИ.

Що є основою для виводу універсального рівняння пружної лінії балки?

Що таке початкові параметри і як їх визначають?

Умови:

1)Завжди зв'язуємо початок координат з лівим кінцем балки
2)Якщо записуємо моменти згину

3)Інтегрування без розкриття дужок
4)Якщо розподілені навантаження закінчуються не наприкінці балки, то її
слід продовжити й компенсувати таким же навантаженням

 - початкові параметри


