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ПЕРЕДМОВА 

 Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів 

будівельних спеціальностей денної форми навчання під час вивчення курсу 

«Опір матеріалів» згідно з робочою програмою, розрахованою на 108 годин 

лекційних, практичних РГР і лабораторних занять.  

 У методичних указівках із кожної теми окремо наведені основні поняття 

курсу «Опір матеріалів», котрі необхідно засвоїти, наданий перелік посилань на 

підручники з наведенням розділів та параграфів, у яких викладається матеріал 

даних тем, питання для самоперевірки вивченого теоретичного матеріалу. 

Окремим шрифтом виділені питання, пов’язані з виведенням основних 

закономірностей, що необхідно засвоїти для успішного складання іспитів.  

Для набуття студентами навиків практичних розрахунків об’єктів 

вивчення курсу методичні вказівки містять посилання на приклади з розв’язком 

типових задач, а також із кожної теми запропоновані переліки задач для 

самостійного розв’язання.  



1. ВСТУП 

Література: [1, §§ 1-5]; [2, §§ 1.1-1.6]; [3, §§ 1.1-1.6]; [5, §§ 1-3, 13-14, 26]; [6, 

§§ 1.1-1.6]; [8, §§ 1-5]. 

Основні поняття 

Мета і завдання досліджень науки про опір матеріалів, зв'язок дисципліни з 

курсом будівельної механіки та іншими загальноінженерними і спеціальними 

дисциплінами. Короткий історичний нарис розвитку науки про опір матеріалів. 

Зовнішні сили та їх класифікація: поверхневі й об'ємні, розподілені і 

зосереджені, активні та реактивні, постійні і тимчасові, статичні й динамічні. 

Основні об'єкти, які вивчаються в курсах опору матеріалів: брус (стержень), 

пластина, оболонка, масивне тіло - та їх теоретичне визначення. Основні 

властивості твердого тіла, що деформується: пружність, пластичність і 

повзучість. Деформації та переміщення. Деформації лінійні й кутові (зсуви). 

Гіпотези (припущення) в опорі матеріалів. Внутрішні сили і метод їх 

вивчення (метод перерізів). Напруження повні, нормальні та дотичні. Головний 

вектор і головний момент внутрішніх сил у перерізі. Внутрішні сили в 

поперечному перерізі бруса. Поздовжні й поперечні сили, крутні і згинальні 

моменти. Їх вираження через напруження. Види найпростіших деформацій 

бруса: розтяг – стиск, зсув, кручення і згин. Поняття про розрахункову схему 

бруса. Розрахунки за деформованим та недеформованим станом. Принцип Сен–

Венана. Принцип незалежності дії сил. 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає наука про опір матеріалів? 

2. Які цілі і завдання науки про опір матеріалів? 

3. Які характеристики називають міцністю, жорсткістю та стійкістю елементів 

конструкції? 

4. Що розуміють під пружністю, пластичністю і крихкістю матеріалів? 

5. Які матеріали називають однорідними, ізотропними?  

6. До яких основних форм можна привести всі елементи різних конструкцій? 

7. Що називають брусом, пластинкою, оболонкою та масивним тілом? 



8. Що являє собою вісь бруса? 

9. За якими ознаками і як класифікують навантаження? 

10. Дайте визначення розрахункової схеми.  

11. Які основні припущення та гіпотези прийняті в опорі матеріалів? 

12. У чому полягає метод перерізів? 

13. Які внутрішні зусилля можуть виникати в поперечних перерізах брусів і які 

види деформацій із ними пов’язані? 

14. Яка деформація є пружною, пластичною, лінійною, кутовою? 

15. Яку характеристику називають напруженням та яка його розмірність? 

16. Яке напруження називають повним, нормальним і дотичним? 

2. ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ 

Література: [1, §§ 48, 65-70, 72]; [2, §§ 5.1-5.8]; [3, §§ 5.1-5.4]; [5, §§ 4-12];  

[7, §§ 7.1-7.3, 7.5]; [8, §§ 45-50]. 

Основні поняття 

Осьовий, полярний і відцентровий моменти інерції. Осьові моменти інерції 

для прямокутника, трикутника та круга. Залежність між моментами інерції для 

паралельних осей. Зміна осьових і відцентрового моментів інерції під час 

повороту координатних осей. Головні осі інерції. Головні моменти інерції. 

Обчислення моментів інерції складних перерізів. Радіус інерції. Поняття про 

еліпс інерції. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під статичним моментом площі перерізу відносно осі? Яка 

його розмірність? 

2. Чому дорівнює статичний момент відносно осі, яка проходить через центр 

ваги перерізу? 

3. Як визначати координати центра ваги простого та складного перерізу? 

4. Що називається осьовим, полярним і відцентровим моментом інерції 

перерізу? Яка їх розмірність? 

5. Який зв’язок існує між полярним та осьовими моментами інерції?  



6. Які геометричні характеристики плоских перерізів завжди додатні? Які 

можуть бути рівні нулю й від’ємні? 

7. Чому дорівнює сума осьових моментів інерції перерізу відносно двох 

взаємно перпендикулярних осей? 

8. Наведіть формули для обчислення осьових моментів інерції прямокутника, 

квадрата, трикутника, круга, кільця відносно центральної осі. 

9. Як обчислюють полярні моменти інерції круга і кільця відносно осей, котрі 

проходять через їх центри ваги? 

10. Як визначити момент інерції перерізу відносно осі, яка паралельна 

центральній? 

11. Як змінюються осьові й відцентрові моменти інерції під час повороту осей? 

12. Які осі та моменти інерції називають головними? 

13. Які осі називаються головними центральними осями інерції перерізу? 

14. Як визначити положення головних центральних осей інерції у будь-якому 

перерізі? 

15. У яких випадках без обчислення можна визначити положення головних 

осей інерції? 

16. Що називається осьовим і полярним моментом опору перерізу? Яка їх 

розмірність? 

17. Як обчислюють осьові моменти опору прямокутника, квадрата, трикутника, 

круга та кільця відносно центральної осі? 

18. Чому рівні полярні моменти опору круга і кільця? 

19. Що являє собою радіус інерції? Яка його розмірність? 

20. У якій послідовності визначають геометричні характеристики складених 

перерізів? 

21. Виведіть залежності між осьовими та відцентровим моментами інерції 

перерізу для паралельних осей. 

22. Виведіть формули, які виражають зміну осьових і відцентрового моментів 

інерції при повороті осей. 

23. Виведіть формули для визначення положення головних осей інерції та 

значень головних моментів інерції. 



24. Виведіть формули для обчислення осьових моментів інерції прямокутника, 

трикутника, круга і кільця відносно центральної осі. 

Приклади з розв’язком: [10, № 1.1, 1.4]; [12, № 4.4, 4.8, 4.23, 4.31]; [13, № 3.1-

3.3]; [14, № 60-68]; [15, № 4.1-4.3]; [16, № 1.1-1.5]. 

Задачі для самостійного розв’язання: [9, № 4.2, 4.5-4.6, 4.10, 4.16]; [10, №77-79]; 

[11, № 5.4, 5.6, 5.9, 5.24, 5.28]; [12, № 4.15, 4.27, 4.30, 4.32]; [16, № 1.1-1.2, 1.7-1.8]. 

3. РОЗТЯГ І СТИСК ПРЯМОГО БРУСА 

Література: [1, §§ 6-9, 24, 25]; [2, §§ 2.1-2.3, 2.5-2.8]; [3, §§ 2.1-2.3, 2.10-2.13]; 

[5, §§ 27, 28, 35, 36]; [6, §§ 2.1-2.3, 2.5]; [7, §§ 9.1, 9.4]; [8, §§ 6-10, 20]. 

Основні поняття 

Центральний розтяг або стиск. Поздовжні сили. Диференційні залежності 

між поздовжніми силами і навантаженням. Епюри поздовжніх сил. 

Напруження в поперечних перерізах бруса. Основні припущення. Епюра 

напружень. Напруження в перерізах, похилих до осі бруса. Поздовжні й 

поперечні деформації бруса. Закон Гука під розтягу та стиску. Модуль 

пружності Е і коефіцієнт Пуассона ν. Видовження (укорочення) прямого бруса 

постійного й змінного перерізу. Жорсткість під час розтягу та стиску. 

Переміщення поперечних перерізів бруса. Епюри переміщень. Зміна об'єму під 

час розтягу й стиску. 

Потенційна енергія деформації при розтязі та стиску. Повна і питома робота, 

затрачувана на деформацію матеріалу. 

Основні поняття про міцність, надійність і довговічність конструкцій. Різні 

погляди на границі навантаження. Методи розрахунку за допустимими 

напруженнями та навантаженнями й граничними станами. Коефіцієнти запасу 

за напруженнями і навантаженнями. Техніко-економічні чинники, які 

впливають на величину коефіцієнта запасу. Основні види задач в опорі 

матеріалів: визначення напружень, підбір перерізу, обчислення допустимих 

навантажень за різними методами. Випадки нерівномірного розподілу 

нормальних напружень у місцях різкої зміни поперечних перерізів бруса. 

Концентрація напружень і коефіцієнт концентрації. Вплив концентрації 



напружень на міцність за статичного навантаження. Урахування власної ваги 

під час розтягу та стиску. Поняття про брус рівного опору. Статично невизначні 

задачі при розтязі й стиску. Граничні навантаження статично невизначних 

систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Які випадки деформації бруса називають центральним розтягом (стиском)? 

2. Як обчислюється значення поздовжньої сили у будь-якому поперечному 

перерізі бруса? 

3. Що являє собою епюра поздовжніх сил і як вона будується? 

4. Як розподілені нормальні напруження в поперечних перерізах центрально 

розтягнутих та центрально стиснутих брусів? 

5. Як будується епюра зміни (за довжиною осі бруса) нормальних напружень 

у поперечних перерізах бруса? 

6. У яких перерізах розтягнутого бруса виникають найбільші нормальні, а в 

яких – найбільші дотичні напруження? 

7. Які поздовжні деформації бруса називаються абсолютними, а які 

відносними? 

8. Що називають переміщенням? Яка різниця між деформацією та 

переміщенням? 

9. Що являє собою епюра поздовжніх переміщень? 

10. Сформулюйте закон Гука. Виразіть його математично. 

11. Що називають модулем пружності Е і яка його розмірність? Як впливає 

значення Е на деформацію бруса? 

12. Що розуміють під жорсткістю поперечного перерізу бруса та яка її 

розмірність? 

13. Які поперечні деформації бруса називаються абсолютними, а які –

відносними? 

14. Що являє собою коефіцієнт поперечної деформації (коефіцієнт Пуассона)? 

У  яких межах змінюються його величини? 

15. Запишіть умову міцності під час розтягу (стиску). Які три види задач можна 



розв’язувати на підставі цієї умови? 

16. Коли слід ураховувати власну вагу під час визначення внутрішніх зусиль? 

Який вигляд має епюра поздовжніх сил з урахуванням власної ваги? 

17. Як визначити видовження стержня з урахуванням власної ваги? 

18. Як записується умова міцності під час розтягу (стиску) з урахуванням 

власної ваги бруса? 

19. Які системи вважають статично невизначними? 

20. Що називають ступенем статичної невизначності системи? 

21. Який загальний порядок розв’язання статично невизначних задач? 

22. Як впливає зміна жорсткості окремих елементів статично невизначних 

систем на внутрішні зусилля в цих та інших елементах? 

23. Як розраховуються граничні навантаження на статично невизначні системи? 

24. Які напруження називаються місцевими? Які засоби застосовують для 

зменшення концентрації напружень? 

25. Чому концентрація напружень менш небезпечна для пластичних матеріалів, 

ніж для крихких? 

Приклади з розв’язком: [10, № 4.1, 4.2]; [12, № 1.4, 1.6]; [13, № 1.1-1.8]; [14, 

№ 4-16]; [15, № 1.1-1.8]; [16, № 2.1-2.12, 2.14]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 1.2-1.4, 1.20-1.22, 1.57-1.58]; [10, 

13-16, 34-40]; [11, № 1.3-1.4, 1.9, 1.57-1.58, 1.109-1.110]; [12, № 1.2, 1.3, 1.23]; 

[16, № 2.1-2.3, 2.16]. 

4. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РОЗТЯЗІ ТА 

СТИСКУ 

Література: [1, §§ 10-17]; [2, §§ 2.4-2.6]; [3, §§ 2.4-2.9]; [5, §§ 29-34]; [6, §§ 2.4]; 

[8, §§ 11-18]. 

Основні поняття 

Дослідне вивчення механічних властивостей матеріалів під час розтягу й 

стиску. Діаграми розтягу і стиску пластичних матеріалів. Основні механічні 

характеристики матеріалу: границя пропорційності, границя пружності, 

границя текучості та границя міцності (тимчасовий опір). Особливості 



деформації і руйнування пластичних матеріалів під час розтягу й стиску. 

Пластичні деформації. Поняття про істинну діаграму розтягу і стиску. 

Розвантаження та повторне навантаження. Наклеп. Діаграми розтягу й стиску 

крихких матеріалів і основні механічні характеристики. Особливості 

руйнування крихких матеріалів під час розтягу та стиску. Вплив швидкості 

навантаження, температури й інших чинників на міцнісні характеристики 

матеріалів. Поняття про вплив радіоактивного опромінювання матеріалів. 

Післядія (пружна і пластична). Поняття про повзучість, релаксацію та тривалу 

міцність. 

Матеріали з нелінійною залежністю між деформаціями і напруженнями. 

Механічні властивості нових матеріалів – пластмас. Особливості їх поведінки 

під навантаженням залежно від ряду додаткових умов: температури, вологості, 

швидкості навантаження тощо. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка мета експериментального вивчення механічних властивостей 

матеріалів? 

2. Що являє собою діаграма розтягу? Які характерні точки і ділянки має 

діаграма розтягу маловуглецевої сталі? 

3. Що розуміють під границею пропорційності, границею пружності, 

границею текучості, границею міцності? 

4. Як визначається значення модуля пружності Е за діаграмою розтягу сталі? 

5. Чим характеризується пружність, пластичність і міцність матеріалу? Які 

матеріали називаються пластичними, а які – крихкими? 

6. У чому полягає сутність явищ  повзучості, релаксації та наклепу? 

7. Які додаткові фактори впливають на міцність матеріалів? 

8. У чому полягає відмінність між умовною та дійсною діаграмами розтягу 

матеріалів? 

9. Чим відрізняється діаграма стиску чавуну від діаграми розтягу? 

10. Яке напруження називають допустимим? Як воно визначається для 



пластичних і крихких матеріалів? 

11. Як обчислюється потенційна енергія деформації при розтязі призматичного 

бруса? 

12. Що являє собою потенційна енергія деформації та чому вона рівна під час  

розтягу. Яка її розмірність? 

13. Механічні характеристики дерева, бетону та пластмас. 

14. Експериментальні методи дослідження деформацій і напружень. 

5. ЗСУВ 

Література: [1, §§ 36, 43-44]; [2, §§ 4.1-4.4]; [3, §§ 4.1-4.5]; [5, §§ 51, 52]; [7, 

§§ 10.1-10.4]; [8, §§ 34-39]. 

Основні поняття 

Напруження та деформації під час зсуву. Закон Гука під час  зсуву. Модуль 

зсуву G. Залежність між G, Е і ν для ізотропного тіла. Незмінність об’єму при 

зсуві. Потенційна енергія під час зсуву. Поняття про розрахунок на міцність 

заклепкових та зварних з’єднань. 

Питання для самоперевірки 

1. За яких умов виникає зріз? 

2. Який випадок напруженого стану називається чистим зсувом і за яких умов 

він виникає? 

3. Який зсув називають абсолютним, а який відносним? Яку розмірність вони 

мають? 

4. За якою формулою визначають дотичні напруження під час зсуву? 

5. Сформулюйте закон Гука під час зсуву. 

6. Яка існує залежність між модулем пружності Е та модулем зсуву G? 

7. Яке співвідношення між допустимими напруженнями на розтяг і на зсув? 

8. У чому полягає сутність зминання? 

9. З яких умов визначається кількість заклепок, товщина і ширина фасонного 

листа й інші розміри заклепкових з’єднань? 

10. За  яким перерізом у заклепковому з’єднанні виконується перевірка міцності 



з’єднаних листів на розрив? 

11. Які бувають типи зварних з’єднань? 

12. Як розраховуються стикові, флангові й торцеві шви? 

Приклади з розв’язком: [10, № 3.1, 3.2, 3.3]; [12, № 2.7, 2.10, 2.20, 2.22]; [14, 

№ 36-55]; [15, № 3.1-3.4]; [16, № 3.1-3.10]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 3.2-3.4, 3.7-3.9]; [10,  59-61, 64-

66]; [11, № 3.1, 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.19, 3.21, 3.25, 3.32]; [12, № 2.9, 2.11, 2.23, 

2.24]; [16, № 3.2-3.3, 3.7-3.9]. 

6. ЛІНІЙНИЙ, ПЛОСКИЙ І ОБ'ЄМНИЙ НАПРУЖЕНІ СТАНИ. ТЕОРІЇ 
МІЦНОСТІ  

Література: [1, §§ 27-30, 33-35, 38-41]; [2, §§ 3.1-3.4, 3.6-3.9, 8.1-8.3]; [3, §§ 3.1-3.6]; 

[5, §§ 39-42, 45-50]; [6, §§ 3.1-3.5, 6.1-6.3]; [8, §§ 21-25, 27-33, 95-100]. 

Основні поняття 

Поняття про плоский напружений стан у точці. Загальний випадок плоского 

напруженого стану. Закон парності дотичних напружень. Напруження на 

похилих площадках. Головні площадки і головні напруження. Площадки з 

найбільшими дотичними напруженнями. Величина найбільших дотичних 

напружень. Закон Гука за плоского напруженого стану. Поняття про деформації 

в точці.  

Складові вектора напружень і їх позначення на площадках тривимірного 

тіла. Поняття про головні площадки та головні напруження в тривимірному 

тілі. Екстремальні значення дотичних напружень. Компоненти деформації. 

Об'ємна деформація. Закон Гука за просторового напруженого стану. Питома 

потенційна енергія. Енергія зміни об'єму і форми. 

Призначення гіпотез міцності та пластичності. Крихке і в'язке руйнування 

залежно від виду напруженого стану. Сучасне трактування розвитку тріщин та 

настання пластичних деформацій. Гіпотези міцності за крихкого стану 

матеріалу. Гіпотеза найбільших нормальних напружень. Гіпотеза найбільших 

деформацій (видовжень). Гіпотеза руйнування О. Мора для матеріалів із 

різними межами міцності за розтягу та стиску. Гіпотези міцності за 

пластичного стану матеріалу. Гіпотеза найбільших дотичних напружень. 



Гіпотеза енергії формозміни і різні її трактування. Загальні відомості про нові 

гіпотези міцності. 

Питання для самоперевірки 

1. Які напружені стани називають лінійним (одновісним), плоским 

(двовісним) і об’ємним (тривісним)? Наведіть приклади цих станів. 

2. Як позначаються головні напруження у випадку об’ємного напруженого 

стану? 

3. Правило знаків для нормальних і дотичних напружень. 

4. За якими формулами визначають нормальні й дотичні напруження, діючі на 

похилих площадках, за лінійного напруженого стану? 

5. Які площадки та напруження називають головними? Як обчислити 

значення головних напружень і положення головних площадок? 

6. Чому дорівнює сума нормальних напружень, діючих на двох будь-яких 

взаємно перпендикулярних площадках, за лінійного напруженого стану?  

7. Сформулюйте закон парності дотичних напружень. 

8. Наведіть формули для визначення нормальних і дотичних напружень при 

плоскому напруженому стані. 

9. Як розраховують екстремальні значення нормальних напружень за 

плоского напруженого стану та на яких площадках вони діють? 

10. Як обчислюють максимальні дотичні напруження при плоскому 

напруженому стані й на яких площадках вони виникають? 

11. Як визначити положення головних площадок і величину головних 

напружень при плоскому напруженому стані? 

12. Чому дорівнює сума нормальних напружень на будь-яких трьох взаємно 

перпендикулярних площадках? 

13. Як обчислюють максимальні та мінімальні значення дотичних напружень 

(за заданих напружень σ1, σ2, σ3) і на яких площадках вони виникають? 

14. Сформулюйте узагальнений закон Гука. Як він записується для лінійного, 

плоского та об’ємного напружених станів? 

15. Як знаходяться деформації за плоского й об’ємного напружених станів? 



16. Що являє собою повна питома потенційна енергія деформації та з яких 

частин вона складається? 

17. У чому полягає сутність небезпечного стану матеріалу? Чим 

характеризується настання небезпечного стану для пластичних і крихких 

матеріалів? 

18. Що являють собою теорії міцності? Коли і для чого вони використо-

вуються? 

19. Сформулюйте першу, другу, третю й четверту теорії міцності та теорію 

міцності Мора. Запишіть умови міцності за цими теоріями. 

20. Які теорії міцності використовуються під час розрахунків міцності 

конструкцій із пластичних матеріалів, які – для конструкцій із крихких 

матеріалів? 

21. Виведіть формули для визначення напружень  σα і  τα  на довільних 

площадках через напруження  σx , σy та τx ,  що діють на двох взаємно 

перпендикулярних площадках. 

22. Доведіть закон парності дотичних напружень. 

23. Виведіть формули для визначення головних напружень і кутів нахилу 

головних площадок. 

24. Виведіть формули, що виражають узагальнений закон Гука. 

25. Виведіть формули відносної зміни об’єму при просторовому напруженому 

стані. 

26. Виведіть формули повної питомої потенціальної енергії, питомої 

потенціальної енергії зміни об’єму та питомої потенціальної енергії зміни 

форми. 

Приклади з розв’язком: [10, № 2.1]; [12, № 1.89, 1.90]; [13, № 2.1-2.3]; [14, 

№ 33-35];  [15, № 2.1-2.5]; [16, № 4.1-4.6, 4.8]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 2.2-2.5, 2.12, 2.16, 2.26, 2.32]; [10,  

51-53]; [11, № 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.17-2.19]; [12, № 1.81-1.84, 1.92]; [16, 

№ 4.2, 4.3, 4.6, 4.8]. 



7. КРУЧЕННЯ 

Література: [1, §§ 45-53]; [2, §§ 6.1-6.5, 6.7]; [3, §§ 6.1-6.3]; [5, §§ 53-58]; [7, 

§§ 14.1-14.5, 14.7]; [8, §§ 51-57]. 

Основні поняття 

Зовнішні сили, що викликають кручення прямого бруса. Епюри крутних 

моментів. Кручення прямого бруса круглого поперечного перерізу. Основні 

припущення. Напруження в поперечних перерізах бруса. Кут закручування. 

Жорсткість під час кручення. Головні напруження і головні площадки. Види 

руйнувань при крученні бруса круглого поперечного перерізу з різних 

матеріалів. Три види задач під час кручення: визначення напружень або кутів 

закручування, підбір перерізів і обчислення допустимого крутного моменту за 

міцністю й жорсткістю. Розрахунок суцільних і порожнистих валів на міцність 

та жорсткість за потужністю і кількістю обертів вала. Потенційна енергія 

деформації при крученні. Пружно-пластичне кручення бруса круглого 

поперечного перерізу. Визначення граничної несучої здатності. 

Питання для самоконтролю 

1. За  якого навантаження в прямому брусі виникає деформація кручення? 

2. Яка залежність існує між крутним моментом, потужністю, що передається 

валом, та кількістю обертів вала? 

3. Які припущення лежать в основі теорії кручення стержня круглого 

поперечного перерізу? 

4. Які внутрішні зусилля виникають у поперечному перерізі під час кручення?  

5. Що являє собою епюра крутних моментів і як вона будується?  

6. Які напруження виникають у поперечних перерізах круглого вала та як 

вони направлені? 

7. За якою формулою визначають дотичні напруження в будь-якій точці 

поперечного перерізу вала круглого поперечного перерізу?  

8. На яких площадках, що проходять через дану точку стержня круглого 

поперечного перерізу, під час кручення виникають екстремальні дотичні 

напруження і чому вони рівні? 



9. На яких площадках, котрі проходять через дану точку стержня круглого 

поперечного перерізу, під час кручення виникають екстремальні нормальні 

напруження й чому вони дорівнюють? 

10. Чому рівні екстремальні дотичні напруження та найбільші головні 

напруження в брусі круглого перерізу, що скручується? 

11. Напишіть умову міцності під час кручення круглого вала. 

12. Які три види задач можна розв’язувати на підставі умови міцності? 

13. Що являють собою абсолютний та відносний кути закручування круглого 

вала? Як визначають ці кути? 

14. Як виконується розрахунок скручуваного бруса на міцність? 

15. Що являє собою жорсткість перерізу під час кручення? 

16. Як виконується розрахунок скручуваного бруса на жорсткість? 

17. Чи зберігається гіпотеза плоских перерізів під час крученя стержнів 

некруглого поперечного перерізу? 

18. У чому полягає сутність депланації поперечних перерізів? 

19. Як визначаються максимальні напруження і кути закручування в брусі 

некруглого поперечного перерізу? 

20. Виведіть формули для визначення напружень у поперечному перерізі бруса 

круглого поперечного перерізу, що скручується. 

21. Виведіть формули для визначення відносного та повного кута закручування 

вала круглого поперечного перерізу. 

Приклади з розв’язком: [10, № 5.1]; [12, № 3.6, 3.9]; [13, № 4.1-4.3]; [14, № 69-

82]; [15, № 5.1-5.2]; [16, № 8.1-8.7]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 5.2, 5.6, 5.9, 5.16, 5.19, 5.23]; [10,  

89-92]; [11, № 4.9-4.10, 4.18, 4.25, 4.32, 4.35, 4.41, 4.49]; [12, № 3.7, 3.11]; [16, 

№ 8.1, 8.3, 8.5]. 

8. ЗГИН 

Література: [1, §§ 55-64, 73-78]; [2, §§ 7.1-7.10]; [3, §§ 7.1-7.9]; [5, §§ 17-23, 60-

66]; [7, §§ 11.1-11.9]; [8, §§ 58-68]. 

 



Основні поняття 

Згин прямого бруса в головній площині. Зовнішні сили, що викликають згин. 

Види навантажень. Опори й опорні реакції. Внутрішні зусилля в поперечних 

перерізах бруса при згині: згинальні моменти та поперечні сили. Чистий і 

поперечний згин. Диференційні залежності між згинальним моментом, 

поперечною силою та інтенсивністю розподілених навантажень. Епюри 

згинальних моментів і поперечних сил. Нормальні напруження під час чистого 

згину. Основні припущення. Залежність між згинальним моментом та 

кривизною осі зігнутого бруса. Жорсткість під час згину. Формула нормальних 

напружень. Поширення висновків, зроблених для чистого згину, на поперечний 

згин. Дотичні напруження при згині брусів суцільних перерізів (формула 

Д. І. Журавського). Дотичні напруження в стінці й полицях двотаврів. Головні 

напруження при згині. Траєкторії головних напружень. Поняття про згин бруса 

тонкостінного профілю. Центр згину. Потенційна енергія. Пружно-пластичний 

згин бруса. Пластичний шарнір. Визначення несучої здатності балок. 

Розрахунок на міцність під час згину за допустимими напруженнями, за 

допустимими навантаженнями та за граничними станами. Три види задач. 

Раціональний переріз балок. Потенційна енергія деформації при згині. Згин 

бруса змінного перерізу. Поняття про розрахунок зварних і заклепкових балок. 

Згин балок із матеріалів із різними модулями пружності під час розтягу та 

стиску. Згин балок із різнорідних матеріалів. Поняття про згин балок із 

матеріалів, у яких не витримується закон Гука. 

Питання для самоперевірки 

1. Який згин називається прямим, поперечним, чистим та косим? 

2. Які типи опор застосовуються для закріплення балок до основи? 

3. Які реакції виникають у кожному типі опор балок? 

4. Які рівняння використовують для визначення опорних реакцій? 

5. Як перевіряють правильність визначення опорних реакцій? 

6. Як можна здійснити нерухоме (геометрично незмінне) і статично визначне 



закріплення балок? 

7. Які внутрішні зусилля виникають у поперечних перерізах балки при згині? 

8. Як обчислюють значення поперечної сили та згинального моменту в будь-

якому перерізі балки? 

9. Які правила знаків прийняті для кожного з внутрішніх зусиль? 

10. Які диференціальні залежності існують між інтенсивністю розподіленого 

навантаження, поперечною силою і згинальним моментом? 

11. Що являють собою епюри поперечних сил та згинальних моментів? Як їх 

будують? 

12. Чому дорівнює поперечна сила в перерізах балки, в яких згинальний 

момент досягає екстремальних значень? 

13. За якими законами змінюється поперечна сила і згинальний момент за 

довжиною осі балки за відсутності розподіленого навантаження? 

14. Який вигляд має епюра згинальних моментів на ділянці балки, в усіх 

поперечних перерізах котрої поперечна сила рівна нулю? 

15. Як змінюється поперечна сила в перерізі, в якому до балки прикладене 

зосереджене зовнішнє навантаження перпендикулярно до осі балки? 

16. Як змінюється згинальний момент у перерізі, в якому  до балки 

прикладений зосереджений зовнішній момент? 

17. Як за епюрою поперечних сил визначити характер зміни згинального 

моменту (зростання або зменшення) за довжиною балки? 

18. У який бік направлена випуклість епюри М на ділянках балки, на котрих діє 

розподілене навантаження? 

19. У чому полягає перевірка епюр поперечних сил і згинальних моментів? 

20. Що являє собою нейтральний шар, нейтральна лінія? 

21. У чому суть гіпотези плоских перерізів при чистому згині? 

22. Які напруження в загальному випадку діють у поперечному перерізі балки 

при згині? 

23. Які гіпотези та припущення лежать в основі виведення формул для 

обчислення нормальних напружень при чистому згині? 



24. Як визначаються нормальні й дотичні напруження в будь-якій точці 

поперечного перерізу балки?  

25. Як змінюються нормальні та дотичні напруження по висоті перерізу для 

різних форм поперечних перерізів балок? 

26. Які умови міцності балки під час згину? 

27. Як знаходяться головні напруження під час згину? 

28. У яких випадках використовують умову міцності за дотичними 

напруженнями? 

29. Що розуміють під  центром згину? 

30. Які форми поперечних перерізів балок є раціональними? 

31. Виведіть диференціальні залежності між інтенсивністю розподіленого 

навантаження, поперечною силою і згинальним моментом. 

32. Виведіть формулу кривизни осі балки при чистому згині. 

33. Виведіть формулу визначення нормальних напружень у поперечному 

перерізі балки при чистому згині. 

34. Виведіть формулу для обчислення дотичних напружень у поперечному 

перерізі балки при поперечному згині. 

Приклади з розв’язком: [10, № 6.1, 6.2, 6.4]; [12, № 5.7, 5.24, 5.27, 5.47]; [13, 

№ 5.1-5.8]; [14, № 83-113]; [15, № 6.1-6.10, 7.1-7.6]; [16, № 5.1-5.17]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 6.1, 6.6, 6.7, 6.16, 6.30, 6.32, 6.51]; 

[10,  102-112]; [11, № 6.1, 6.5-6.6, 6.32-6.33, 6.39, 6.60, 6.68, 6.78]; [12, № 5.8, 

5.12, 5,22]; [16, № 5.1-5.2, 5.6, 5.8, 5.15]. 

9. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ (ПРОГИНІВ І КУТІВ ПОВОРОТУ) 

ПРИ ЗГИНІ 

Література: [1, §§ 81-93]; [2, §§ 7.13-7.14]; [3, §§ 8.1-8.2]; [5, §§ 66-68]; [7, 

§§ 12.1-12.5, 12.7]; [8, §§ 74-79]. 

Основні поняття 

Диференціальне рівняння осі зігнутого бруса. Точне і наближене рівняння 

кривизни. Безпосереднє інтегрування диференціального рівняння. Граничні 

умови. Метод початкових параметрів. Графоаналітичний метод. Визначення 



переміщень бруса змінного перерізу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які переміщення існують за поперечного згину? 

2. Що являє собою пружна лінія балки? 

3. Як записується диференціальне рівняння зігнутої осі балки під час згину? 

4. У чому полягає аналітичний метод визначення деформацій? Як 

обчислюються довільні постійні інтегрування? Яка їх розмірність і 

фізичний зміст? 

5. У чому полягає прийом Клебша та які спрощення цей прийом вносить у 

визначення постійних інтегрування? 

6. Чим є рівняння методу початкових параметрів і чому вони так називаються? 

7. Як обчислюються значення невідомих початкових параметрів? 

8.  У якій послідовності проводиться визначення кутів повороту і прогинів 

перерізів балок методом початкових параметрів? 

9. Виведіть основне диференційне рівняння зігнутої осі балки. 

10. Виведіть рівняння методу початкових параметрів. 

Приклади з розв’язком: [10, № 6.3]; [12, № 6.25]; [13, № 5.9]; [14, № 116-126]; 

[15, № 8.3-8.5]; [16, № 6.1-6.5]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 7.14, 7.18, 7.19]; [10,  113-116]; 

[11, № 7.5, 7.11, 7.15 [12, № 6.26-6.29]; [16, № 6.3-6.5]. 

10. ЗГИН СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНИХ БАЛОК 

Література: [1, §§ 109-112, 116-118]; [2, §§ 12.1-12.6]; [3, § 8.7]; [5, §§ 90-92, 

96-97]; [7, §§ 13.2-13.3]; [8, §§ 81-83]. 

Основні поняття 

Статично невизначні однопрогінні і багатопрогінні балки. Зайві невідомі. 

Ступінь статичної невизначності. Основна система. Рівняння переміщень для 

визначення зайвих невідомих. Поняття про особливості розрахунку нерозрізних 

балок.  

 



Питання для самоперевірки 

1. Які системи називаються статично невизначними? 

2. Укажіть основні переваги статично невизначних систем порівняно із 

статично визначними. 

3. Як розраховується ступінь статичної невизначності системи? 

4. Які балки називаються нерозрізними? 

5. Яка система називається геометрично незмінною? 

6. Яка система називається основною? 

7. Який вигляд має рівняння трьох моментів і чому так називається? 

8. Що являє собою фіктивне навантаження? 

9. Як записуються рівняння трьох моментів для нерозрізних балок, що мають 

консоль або жорстке затиснення? 

10. Який порядок обчислення правої частини рівняння трьох моментів? 

11. Яке правило знаків для опорних моментів і фіктивних реакцій, які входять у 

рівняння трьох моментів? 

12. Як обчислюють поперечні сили та згинальні моменти в довільному перерізі 

нерозрізної балки? 

13. Наведіть порядок розрахунку нерозрізної балки. 

14. Виведіть рівняння трьох моментів. 

Приклади з розв’язком: [12, № 7.21]; [15, № 9.1-9.6]; [16, № 7.4]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 8.4, 8.26]; [10,  121-126]; [11, 

№ 9.8-9.9, 9.30]; [12, № 7.22-7.23]; [16, № 7.5]. 

11. СКЛАДНИЙ ОПІР. КОСИЙ ЗГИН 

Література: [1, §§ 119-121]; [2, § 9.1]; [3, § 9.1]; [5, § 75]; [7, § 16.1]; [8, §§ 88-90]. 

Основні поняття 

Загальний випадок дії зовнішніх сил на брус. Внутрішні зусилля та їх епюри 

в плоских брусах із ламаною віссю. Характерні випадки складного опору 

прямого бруса: косий згин, позацентрова дія поздовжньої сили, згин із 

крученням. Нормальні напруження за косого згину. Епюра нормальних 



напружень. Нульова лінія. Найбільші напруження. Підбір перерізів за косого 

згину. Визначення прогинів. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка деформація називається складною? Назвіть види складних деформацій. 

2. Який випадок згину називається косим згином? 

3. Поєднанням яких простих деформацій є косий згин?  

4. За якою формулою визначаються нормальні напруження в будь-якій точці 

поперечного перерізу балки за косого згину? Як установлюються знаки цих 

напружень? 

5. Яку лінію називають нейтральною (нульовою)? 

6. Запишіть рівняння нейтральної лінії при косому згині. Чи проходить вона 

через центр ваги перерізу? 

7. Як визначається кут між нульовою лінією та лінією дії сили в одному 

перерізі? 

8. Чи виникає косий згин у балках круглого поперечного перерізу або 

поперечного перерізу у формі правильних многокутників? Чому? 

9. Запишіть умову міцності при косому згині. 

10. Які три типи задач можна розв’язувати на підставі умови міцності?  

11. Які точки перерізу називаються небезпечними і як знайти їх положення? 

12. Які особливості підбору перерізу балок прокатного профілю за косого 

згину? 

13. Як знаходяться переміщення за косого згину? 

14. Виведіть формулу для обчислення нормальних напружень у поперечному 

перерізі бруса при косому згині. 

15. Виведіть формулу для визначення положення нейтральної лінії при косому 

згині. 

Приклади з розв’язком: [10, № 9.1, 9.2]; [12, № 8.1]; [13, № 6.1]; [14, № 129-

131]; [15, № 10.1-10.3]; [16, № 9.1-9.4]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 9.2-9.3, 9.10-9.13]; [10,  153-156]; 

[11, № 10.5, 10.7-10.8, 10.24]; [12, № 8.2, 8.4, 8.7]; [16, № 9.1, 9.2]. 



12. ПОЗАЦЕНТРОВИЙ РОЗТЯГ АБО СТИСК 

Література: [1, §§ 122-124]; [2, §§ 9.2, 9.3]; [3, §§ 9.2, 9.3]; [5, § 76]; [7, § 16.2]; 

[8, §§ 91-93]. 

Основні поняття 

Нормальні напруження за позацентрової дії поздовжньої сили. Епюра 

нормальних напружень. Силова і нульова лінії. Ядро перерізу. Визначення 

граничної несучої здатності за позацентрової дії поздовжньої сили. Поняття про 

попереднє напруження балок. Формула нормальних напружень. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка складна деформація називається позацентровим розтягом (стиском)?  

2. Сукупністю яких простих деформацій є позацентровий розтяг (стиск)? 

3. Які лінії називають нульовою та силовою за позацентрового розтягу 

(стиску)? 

4. За якою формулою обчислюються нормальні напруження в поперечних 

перерізах стержня за позацентрового розтягу (стиску)? 

5. Як визначається положення нейтральної лінії за позацентрового розтягу 

(стиску)?  

6. Чи проходить нейтральна лінія через центр ваги поперечного перерізу? 

Чому? 

7. Чому дорівнюють нормальні напруження в центрі ваги поперечного 

перерізу за позацентрового розтягу (стиску)? 

8. Які точки поперечного перерізу є найбільш напружені за позацентрового 

розтягу (стиску)? 

9. Запишіть умову міцності за позацентрового розтягу (стиску). 

10. Які типи задач розв’язуються за допомогою умови міцності при 

позацентровому розтязі (стиску)? 

11. Що являє собою ядро перерізу і як воно будується? 

12. Як визначають контур ядра перерізу? 

13. Яку форму має ядро перерізу для квадратного, прямокутного, круглого і 

багатокутного контуру? 



14. Які координати повинна мати точка позацентрово прикладеної сили, щоб 

нейтральна лінія пройшла через центр ваги перерізу, не перетинала переріз, 

торкалась ядра перерізу? 

15. Вивести формулу для обчислення нормальних напружень у поперечних 

перерізах бруса при позацентровому розтязі (стиску). 

16. Вивести формулу для визначення положення нульової лінії заи 

позацентрового розтягу (стиску). 

Приклади з розв’язком: [10, № 9.3, 9.4]; [12, № 8.19, 8.24]; [13, № 6.2-6.4]; [14, 

№ 132-142]; [15, № 11.1-11.4]; [16, № 9.5-9.10]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 9.23, 9.25, 9.32, 9.36]; [10,  162-

165]; [11, № 10.27, 10.30, 10.37-10.38, 10.48, 10.53]; [12, № 8.20, 8.25]; [16, 

№ 9.6, 9.9-9.10]. 

13. ЗГИН ІЗ КРУЧЕННЯМ 

Література: [1, §§ 125, 126]; [2, § 9.4]; [3, § 9.4]; [5, § 77]; [7, § 16.3]; [8, § 94]. 

Основні поняття 

Напруження в поперечному перерізі під час згину та кручення бруса з 

круглим поперечним перерізом. Головні напруження. Еквівалентні напруження 

за деякими гіпотезами міцності й пластичності. Згин і кручення бруса з 

прямокутним поперечним перерізом. Урахування поздовжньої сили. 

Питання для самоперевірки 

1. Який вид складної деформації називають згином із крученням? 

2. Які внутрішні зусилля виникають у поперечних перерізах вала під час згину 

з крученням? 

3. Які напруження виникають у поперечних перерізах вала під час згину з 

крученням? 

4. Який поперечний переріз круглого вала є небезпечним при згині з 

крученням? 

5. Який напружений стан виникає в небезпечних точках небезпечного 

перерізу під час згину з крученням круглого вала? 



6. Як знаходиться величина приведеного моменту під час згину з крученням 

круглого вала? 

7. За якими формулами визначаються нормальні та дотичні напруження при 

згині з крученням у небезпечних точках небезпечного перерізу вала? 

8. Як визначаються головні напруження в небезпечних точках при згині з 

крученням круглого вала? 

9. Чому, як правило, не враховують дотичні напруження від згину за сумісної 

дії згину з крученням? 

10. Запишіть умови міцності круглого вала за різними теоріями міцності. 

11. Виведіть формули для обчислення значень приведеного моменту за різними 

теоріями міцності під час згину з крученням бруса круглого поперечного 

перерізу. 

Приклади з розв’язком: [12, № 8.29]; [13, № 6.6]; [14, № 143]; [15, № 12.1-

12.4]; [16, № 9.14-9.16]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 9.58, 9.60-9.61]; [11, № 10.73, 

10.77, 10.80]; [12, № 8.30]; [16, № 9.15, 9.16]. 

14. ЗГИН КРИВОГО БРУСА 

Література: [1, §§ 132-141]; [2, §§ 10.1-10.3]; [5, §§ 99-101]; [7, § 16.4]; [8, 

§§ 110-114]. 

Основні поняття 

Поняття про кривий брус великої та малої кривизни. Епюри внутрішніх 

зусиль. Нормальні напруження в поперечному перерізі під час чистого згину в 

головній площині. Епюра нормальних напружень. Визначення положення 

нульової лінії для деяких видів поперечних перерізів бруса. Нормальні 

напруження від поздовжньої сили. 

Питання для самоперевірки 

1. Який брус називають брусом малої кривизни, а який – брусом великої 

кривизни? 

2. Які внутрішні зусилля виникають під час згину в поперечних перерізах 



кривих брусів і як їх визначають? 

3. Який вигляд мають диференціальні залежності між внутрішніми зусиллями 

в поперечних перерізах кривих брусів? 

4. У яких перерізах кривого бруса нормальна сила, поперечна сила і 

згинальний момент мають екстремальне значення? 

5. За якою формулою визначають нормальні напруження в будь-якій точці 

поперечного перерізу кривого бруса під час чистого згину? 

6. Як розподіляються нормальні напруження по висоті та ширині перерізу під 

час чистого згину кривого бруса? 

7. Де проходить нейтральна вісь за чистого згину кривого бруса? 

8. Як визначається положення нейтральної осі бруса великої кривизни з 

прямокутним поперечним перерізом? 

9. Як установлюють положення нейтральної осі бруса великої кривизни в 

поперечних перерізах складної форми? 

10. За якими формулами визначають дотичні напруження в загальному випадку 

згину кривого бруса? 

11. Наведіть умови міцності в загальному випадку згину кривих брусів. 

12. Виведіть формулу для обчислення нормальних напружень у будь-якій точці 

поперечного перерізу кривого бруса за чистого згину. 

13. Виведіть формулу для визначення положення нейтральної осі бруса великої 

кривизни з прямокутним поперечним перерізом. 

Приклади з розв’язком: [12, № 9.1]; [13, № 8.1-8.5]; [15, № 14.1-14.5]; [16, 

№ 9.11-9.13]. 

Задачі для самостійного розв’язання: [9, № 11.1-11.2, 11.9]; [11, № 11.1, 11.3, 

11.10, 11.12]; [12, № 9.3, 9.6]; [16, № 9.11-9.13]. 

15. СТІЙКІСТЬ СТИСНУТИХ СТЕРЖНІВ 

(поздовжній згин) 

Література: [1, §§ 154-160]; [2, §§ 13.1-13.4]; [3, §§ 10.1-10.4]; [5, §§ 116-121]; 

[7, §§ 19.1-19.5]; [8, §§ 115-121]. 

 



Основні поняття 

Поняття про стійкі та нестійкі форми рівноваги. Критичні навантаження. 

Стійкість стиснутих стержнів у пружній стадії. Формула Ейлера для стержня з 

шарнірними опорами на кінцях (основний випадок). Урахування інших видів 

закріплень. Поняття про гнучкість і приведену довжину стержня. Формула 

Ейлера, записана через приведену довжину стержня. Границі застосування 

формули Ейлера. Втрата стійкості за напружень за границею пропорційності 

матеріалу. Формула Ясинського. Графік критичних напружень  залежно від 

гнучкості стержня. Практичний метод розрахунку стиснутих стержнів на 

поздовжній згин. Таблиці коефіцієнтів φ. Поняття про розрахунок стержнів 

складених перерізів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою стійка і нестійка форми рівноваги пружного тіла? 

2. У чому полягає явище втрати стійкості стиснутого стержня? 

3. Що називають критичною силою та критичним напруженням? 

4. Запишіть диференціальне рівняння зігнутої осі стержня за поздовжнього 

згину.  

5. Наведіть формулу Ейлера для визначення критичної сили. 

6. Як впливає жорсткість поперечного перерізу і довжина стержня на значення 

критичної сили? 

7. Що являють собою коефіцієнт приведення довжини та наведена довжина 

стержня? 

8. Чому дорівнює коефіцієнт приведення довжини за різних способів 

закріплення кінців стиснутих стержнів? 

9. Границі застосовності формули Ейлера. 

10. Що називається гнучкістю стержня? Яку гнучкість називають граничною? 

11. Запишіть формулу Ясинського. Границі, в яких вона застосовується. 

12. Який вигляд має графік залежності критичних напружень від гнучкості для 

сталевих стержнів? 



13. Запишіть умову стійкості стиснутого стержня. 

14. Що розуміють під коефіцієнтом поздовжнього згину, як розраховується 

його значення?  

15. Від чого залежать значення коефіцієнта поздовжнього згину і в яких межах 

він змінюється? 

16. Як проводиться перевірка стержнів на стійкість за допомогою коефіцієнта 

поздовжнього згину? 

17. Яка послідовність підбору перерізу стержня за поздовжнього згину? 

18. Як обчислюють коефіцієнт запасу стійкості? 

19. Виведіть формулу Ейлера для визначення величини критичної сили. 

Приклади з розв’язком: [10, № 10.1, 10.2]; [12, № 10.11]; [13, № 7.1-7.4]; [14, 

№ 145-154]; [15, № 15.1-15.9]; [16, № 11.1-11.8]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 12.18, 12.29-12.31]; [10, 183-187]; 

[11, № 12.3, 12.10-12.12, 12.15]; [12, № 10.7, 10.12]; [16, № 11.3-11.5, 11.8]. 

16. ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

Література: [1, §§ 164, 165, 173-175]; [2, §§ 14.1-14.3]; [3, §§ 11.1-11.2]; [5, 

§§ 138-141]; [7, §§ 20.1-20.3]; [8, §§ 131-133]. 

Основні поняття 

Поняття про динамічне навантаження і динамічний коефіцієнт. Підйом та 

опускання вантажу з прискоренням. Удар об пружну систему з одним ступенем 

свободи. Розрахунок за балансом енергії. Поздовжній і поперечний удари у 

брус. Раптове прикладення навантаження. 

Питання для самоперевірки 

1. Які навантаження називаються динамічними? У чому їх відмінність від 

статичних навантажень? 

2. Яке співвідношення існує між напруженнями, викликаними раптово 

прикладеною розтягуючою силою та статично прикладеною силою такої ж 

величини? 

3. Яке явище називається ударом і результатом чого воно є? 



4. Які гіпотези лежать в основі теорії удару? 

5. Що являє собою динамічний коефіцієнт під час удару?  

6. Які види деформації можуть виникати під час удару? 

7. Як обчислюється динамічний коефіцієнт за поздовжнього удару? 

8. Як визначається динамічний коефіцієнт за поперечного удару? 

9. Як залежить величина динамічного коефіцієнта під час удару від 

жорсткості елемента конструкції? 

10. Як визначаються напруження і переміщення точок пружної системи за 

поперечного удару? 

11. Чи залежать напруження під час удару від модуля пружності матеріалу 

конструкції, що піддається удару? 

12. Як проводяться випробування на удар? 

13. Які конструктивні заходи дозволяють зменшити напруження за ударної дії 

навантаження? 

14. Виведіть формулу для визначення напружень при ударі. 

Приклади з розв’язком: [10, № 11.1, 11.2]; [12, № 11.1, 11.3, 11.14]; [13, 

№ 13.1-13.5, 13.18, 13.23]; [14, № 155-159]; [15, № 16.1-16.2, 16.6-16.8]; [16, 

№ 12.1-12.8]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 14.2-14.3, 14.12-14.13, 14.17]; [10,  

194-196]; [11, № 14.1, 14.13, 14.43, 14.48, 14.55, 14.59]; [12, № 11.2, 11.15]; [16, 

№ 12.2, 12.5, 12.7, 12.8]. 

17. РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ ПРИ НАПРУЖЕННЯХ,  

ЗМІННИХ У ЧАСІ  

Література: [1, §§ 181-191]; [2, §§ 15.1-15.5]; [3, § 11.3]; [5, §§ 134-137]; [7, 

§§ 21.1-21.5]; [8, §§ 140-145]. 

Основні поняття 

Характеристика циклів змінних напружень. Утома матеріалів. Види 

втомного зламу. Опір за змінних напружень. Крива Вьолера і границя 

витривалості. Причини втомних руйнувань. Вплив на величину границі 



витривалості різних чинників (концентрація напружень та ін.). Коефіцієнт 

концентрації напруження. Діаграми граничних напружень.  

Питання для самоперевірки 

1. Як графічно зображається зміна напруження в часі?  

2. Що являє собою цикл напружень? 

3. Що розуміють під мінімальним, максимальним і середнім напруженням, 

коефіцієнтом асиметрії, амплітудою та характеристикою циклу напружень? 

4. Що називається втомою матеріалу? Який характер руйнування від утоми 

матеріалу? 

5. Що являє собою крива втоми (крива Вьолера) і як її одержують? 

6. Що розуміють під границею витривалості? 

Приклади з розв’язком: [12, № 11.27]; [13, № 15.2 - 15.7]; [15, № 17.1-17.5]; 

[16, № 13.1]. 

Задачі для самостійного розв’язання:  [9, № 15.2, 15.12-15.13]; [11, № 14.74, 

14.75, 14.86]; [12, № 11,28]; [16, № 13.1, 13.2]. 
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