
Лекция 6 
Съпротивление на материалите. Основни хипотези и принципи 

 
6.1. Предмет и задачи на науката съпротивление на материалите 

Съпротивление на материалите е теоретично-експериментална наука. 
Теоретичната и експерименталната част са тясно и неразривно свързани помежду 
си.  
В съпротивление на материалите се изучават общите инженерни методи за 
оразмеряване на конструкционните (машинни) елементи на якост, коравина и 
устойчивост. 
Под якост се разбира способността на конструкционните елементи да издържат 
за предварително определен срок от време експлоатационното натоварване, без 
да се разрушават. 
В зависимост от предназначението на конструкционните елементи и материала от, 
който са изработени, може да се приеме, че те са се разрушили: а) ако са протекли 
недопустими пластични деформации; б) ако са се появили пукнатини с 
недопустими размери; в) ако са се разделили на части. 
Коравина е способността на конструкционните елементи да противостоят на 
експлоатационното натоварване за определен срок от време, така че 
преместванията на точките им вследствие на протичащите деформации да не 
надвишават предварително зададени стойности. 
Устойчивост е способността на конструкционните елементи да запазват 
определена форма на еластично равновесие при въздействие на 
експлоатационното натоварване. 
Науката съпротивление на материалите е дял от механиката на деформируемите 
тяла, който дава на инженер-конструкторите сигурни основания, указания и 
формули за избиране на най-подходящия материал, форма и размери на 
конструкционните (машинни) части, които при зададените условия да бъдат 
достатъчно яки, корави, устойчиви и икономични. Съпротивление на материалите 
се занимава със следните основни въпроси: 

1. Изучава напрегнатите състояния на телата, т.е вътрешните сили, 
предизвикани от външните въздействия (външни сили, температурни 
изменения); 

2. Изучава деформациите на телата; 
3. Изучава опитно поведението на материалите при различни натоварвания; 
4. Установява методи за оразмеряване на машинните части, така че те да 

отговарят на четирите основни изисквания – якост, коравина, устойчивост и 
икономичност; 

5. Установява методите за решаване на статично неопределими задачи.  
В инженерно-техническата практика се срещат три вида задачи: 

1. Да се оразмери една машинна част, когато са зададени натоварването и 
материалът; 

2. Да се определи най-голямото допустимо натоварване от даден вид, 
когато са познати размерите и материалът на машинната част; 

3. При дадени натоварване и размери на машинната част да се направи 
проверка на якост, коравина и устойчивост. 

 
6.2. Теоретичен модел на конструкционните елементи 

Конструкционните елементи са тела с дискретен строеж с определена форма, 
която под действие на експлоатационното натоварване се изменя, т.е те се 
деформират. В съпротивление на материалите те се разглеждат като 



деформируеми тела, за които се приемат за верни следните допускания и 
хипотези: 

1. Хомогенност и непрекъснатост на строежа. Допуска се, че материалът, 
от който е изработено тялото, е с еднаква плътност във всичките му точки и 
изпълва целия обем. Следователно дискретният атомен строеж на телата 
се заменя с непрекъснато разпределена материя, без да се отчита 
наличието на реални микроскопични структури и дефекти в строежа. 

2. Изотропност на материала. Смята се, че физическите свойства на 
материала са еднакви във всички направления и във всички точки. 

3. Еластичност на деформациите. Допуска се, че тялото възстановява 
първоначалната си форма и размери след премахване на 
експлоатационното натоварване.  

4. Постоянство на началните размери и форма. Приема се, че при 
прилагането на статичните условия за равновесие към цялото тяло или 
част от него може да се пренебрегне еластичното изменение на формата 
под действие на експлоатационното натоварване. С други думи, смята се, 
че вследствие на еластичното деформиране приложните точки на силите се 
преместват на разстояния пренебрежимо малки в сравнение с размерите 
на телата. 

5. Постоянство на физико-механическите свойства на материала. Приема 
се, за времето на експлоатация материалът запазва физико-механическите 
си свойства въпреки промяната в експлоатационните условия. В 
действителност под действие на температурни, радиационни, магнитни 
полета и изменения в околната среда те могат значително да се променят 
във времето, което трябва да се отчита за всеки конкретен случай. 

6. Закон на Хук. Приема се, че до определена граница, наречена граница на 
пропорционалността, във всяка точка от тялото зависимостта между 
вътрешните сили и свързаните с тях деформации е линейна. Тя се нарича 
закон на Хук. За стоманата тази хипотеза е предостатъчно точна. За чугуна 
и някои други материали тази хипотеза е само приблизителна.  

7. Принцип на суперпозицията. Резултатът от едновременното действие на 
няколко товара (опорни реакции, външни сили) върху еластично тяло е 
равен на сумата от резултатите, които се получават, ако последователно се 
прилагат товарите поотделно и в произволен ред. 

 
6.3. Теоретичен модел на формата на конструкционните елементи 

В зависимост от съотношението на размерите им конструкционните елементи те 
се класифицират на три групи. 
Греди и пръти.  
Конструкционни елементи, на които единият размер е значително по-голям от 
другите два, се наричат греди. Ако този размер е по-голям повече от 10 пъти, 
гредата се нарича тънка. Когато големината му е значително по-голяма от 10 
пъти, конструкционният елемент се нарича прът. Тук точна граница между 
различните типове не се поставя. В зависимост от натоварването един и същ 
конструкционен елемент може да е разглежда като греда или прът. Прътите са 
елементи, които обикновено са натоварени със сили насочени по оста им.  
Образно може да се приеме, че формата на гредата е получена от движението на 
равнинна фигура с произволна форма, така че центърът на тежестта й  се движи 
по крива линя и равнината на фигурата е перпендикулярна на кривата (фиг. 6.1) 
 



 Равнинна фигура
Ос

 
  Фиг. 6.1. Греда 
 
Кривата, по която се движи равнинната фигура се нарича ос на гредата. 
Равнинната фигура се нарича напречно сечение на гредата. В зависимост от 
напречното сечение гредите биват с променлива форма на напречното сечение и 
с постоянна форма на напречното сечение.  
Черупки. 
Това са елементи, на които единият размер е значително по-малък от другите два. 
Образно черупките представляват тела, чийто обем е затворен между две 
пространствени повърхнини, наричани повърхнини на черупката. Повърхнините на 
черупката отстоят помежду си на разстояние много по-малко от размерите им. 
Черупките, на които повърхнините са плоски равнини, се наричат пластини. 
Масивни тела. 
Това са елементи, на които трите размера са от един и същ порядък.  
Обект на съпротивление на материалите обикновено гредите и прътите. Черупките 
и масивните тела се разглеждат в теорията на еластичността.  
 

6.4. Класификация на външните сили 
Под външни сили за даден конструкционен елемент се разбира тази част от 
експлоатационното натоварване, която се проявява като механични сили – силите 
на взаимодействие между конструкционните елементи, налягането на околната 
среда, теглото, инерционните сили и други. Тези сили могат да бъдат обемни, 
повърхностни, линейни и съсредоточени. 
Обемни сили. 
Обемните сили са разпределени непрекъснато в част или целия обем на тялото. 
За всяка точка от обема, в който действат, те се характеризират със своята 
интензивност на обемно разпределение Vq

r
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r
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елементарен обем , обхващащ околността на дадена точка, то за 
интензивността на разпределение на обемната сила в тази точка може да се 
запише: 

VΔ

 
dV
dP

V
P

q VV

V
V =

Δ
Δ

=
→Δ

r
r lim

0
, N/m3

Към обемните сили се отнасят теглото на телата, инерционните и магнитните 
сили. 
Повърхностни сили. 
Това са сили, разпределени по цялата повърхнина на машинните елементи или 
части от тях. Те се характеризират с интензивността на разпределение в дадена 
точка от повърхността . Ако Sq

r
SP
r

Δ  е повърхностната сила върху елементарна 
повърхнина , обхващаща околността на дадена точка, то за интензивността на 
разпределение на повърхностната сила в тази точка може да се запише: 
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Най-често повърхностно разпределените сили са резултат от взаимодействието на 
машинните елементи или вследствие налягането на околната среда. 
Линейно разпределени сили 
Това са сили, разпределени по дадена линия от тялото (машинния елемент). Те се 
характеризират с интензивността на линейно разпределение в дадена точка от 
линията qr . Ако  е линейно разпределена сила за елементарна дължина P

r
Δ lΔ , 

обхващаща околността на дадена точка, то за интензивността на линейно 
разпределение на силата в тази точка може да се запише: 
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Линейно разпределените сили възникват при взаимодействие по образуващите 
между два цилиндрични конструкционни елементи. Често пъти повърхностните 
или обемните сили, действащи на греди, се представят като линейно 
разпределени. Например, ако е налице права греда с постоянно напречно сечение 
F и дължина l, намираща се в хоризонтално положение, елементарна част от нея с 
дължина dl (фиг. 6.2) ще има тегло dG = γ.dV = γ.F.dl, където γ е обемното 
специфично тегло на материала на гредата. Теглото може да се представи като 

линейно разпределена сила по оста на гредата с интензивност F
dl
dGq ⋅== γ , 

която е насочена перпендикулярно на оста по посока на центъра на земята 
(вертикална посока). 
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 Фиг. 6. 2. Линейно разпределена сила (теглото на греда) 
 
Съсредоточени сили 
Когато размерът на площта в околността на точка, по която действа дадена сила, е 
много малък в сравнение с размерите на тялото, се приема, че силата е 
съсредоточена в дадената точка. Това е идеализация, тъй като взаимодействието 
между телата винаги се осъществява в някаква област (площ). Въпреки това, има 
случаи, когато е допустимо дадена сила да се разглежда като съсредоточена.  
 
Хипотеза за равнинност на сеченията. 
При натоварването на гредите те се деформират, при което в общия случай 
напречните им сечения се преместват, завъртат и изкривяват. Преместването на 
една точка от сечение поради изкривяване на сечението се приема за 
пренебрежимо малко в сравнение с преместването на тази точка вследствие на 
преместване и завъртане на сечението. Това твърдение е известно като хипотеза 
за равнинност на напречните сечения (хипотеза на Бернули). 

 
6.5. Вътрешни усилия. Метод на сечението. 



Между частиците на реалните деформируеми тела съществуват естествени сили 
на сцепление. Когато телата се подложат на действието на външни сили, между 
частиците възникват допълнителни вътрешни сили. Те изменят взаимното 
разположение на частиците, в резултат на което тялото се деформира. С 
нарастване на външните сили деформациите се увеличават и при определена 
стойност връзките между частиците се разрушават. 
В съпротивление на материалите се приема, че в околността на дадена точка от 
тялото е настъпило опасно състояние за материала, ако са достигнати 
деформации, равни на предварително определени стойности, или е настъпило 
нарушаване на връзките между частиците. Затова при оразмеряване на 
конструкционните елементи е необходимо да се знае методът за определяне на 
допълнителните вътрешни сили.  
 
Метод на сечението. Разрезни сили 
За изучаване на вътрешните сили в дадено тяло, предизвикани от външните сили, 
се използва методът на сечението. Чрез този метод вътрешните сили се 
разглеждат като външни и могат да се използват известните от теоретичната 
механика закони и условия за равновесие на телата. За де се изясни методът на 
сечението се разглежда едно изолирано тяло, върху което действа произволна 
уравновесена система от външни сили P1, P2...Pk, Pk+1 …Pn (фиг.6.3). 
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Фиг. 6.3. Вътрешни сили. Метод на сечението 
 
Тези външни сили деформират тялото. Разстоянията между неговите 

частици се променя, вследствие на което между тях се пораждат допълнителни 
сили, които се наричат вътрешни сили. За да могат да се определят тези сили се 
извършва мислено разрязване на тялото посредством една равнина на две части 
(лява и дясна част). Лицето (площта) на сечението се означава с F. Материалните 
частици, които се намират непосредствено от двете страни на равнината, с която 
се разрязва тялото (на разстояния от 2.10-7 до 7.10-7 см – колкото е дебелината на 
капилярния слой при течностите) си взаимодействат с вътрешни сили, зависещи 
от вида и големината на деформациите. 
Ако се разгледа едната част от тялото след мисленото разрязване (например 
лявата част), то тя трябва да е в равновесие. Равновесието се осигурява от 
вътрешните сили, които след отделяне на дясната част от тялото се явяват 
външни за лявата част. С достатъчна точност може да се приеме, че тези сили са 
повърхнинни. Те представляват една пространствена система от безброй много, 
безкрайно малки сили (елементарни сили), които са непрекъснато разпределени 
върху сечението с площ F.  



Силите от двете страни на разрезната повърхнина са вътрешни, ако разглеждаме 
тялото като едно цяло. Разглеждаме ли обаче двете му части разделени, тогава те 
преминават към категорията на външните сили. Тъй като тялото е в равновесие и 
двете му части са също така в равновесие. От това следва, че например за лявата 
част от тялото, силите P1, P2...Pk се уравновесяват с резултантната сила от 
повърхнинно разпределените вътрешни сили. Същото се отнася и за дясната част 
от тялото. Това означава, че за лявата и дясната част от тялото могат да се 
запишат статичните условия за равновесие. Те се записват с помощта на 6 
уравнения (три компоненти на силите и три компоненти на моментите), които могат 
да се решат и по този начин да се определят резултантните сили и моменти в 
разрезното сечение. Тези сили и моменти се наричат разрезни сили и моменти.  
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 Фиг. 6.4. Вътрешни (разрезни) сили. 
 
За лявото сечение от редукцията на разрезните сили в центъра на тежестта на 
сечението се получава главен вектор лR

r
 и главен момент лM

r
. За дясното сечение 

се получават главен вектор и главен момент със същата големина и директриса, 
но с различни посоки. Ако двете части се съединят тези главни сили и моменти се 
уравновесяват. 
Както е известно от статиката, главният вектор на силите и главният момент могат 
да бъдат получени аналитично, като се представят посредством техните 
компоненти по осите на избраната координатна система. Големината на 
вътрешните усилия се получават от условията за статично равновесие на лявата 
или дясната част на тялото: 
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6.6. Вътрешни усилия в прави греди, натоварени равнинно. Пример 

При равнинното натоварване външните сили лежат в една равнина (в която лежи и 
оста на гредата) и техните направление пресичат оста на гредата (фиг.6.5). 
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 Фиг.6.5. Равнинно натоварване на права греда 
 
На фигурата е показана греда, която е запъната в единия край и върху нея са 
приложени две външни сили. Външните сили са разположени в равнината xOz. На 
фигурата е показано напречно сечение на гредата, за  което могат да се 
определят вътрешните усилия. Условията за статично равновесие в случая са: 
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От тези условия най-напред се определят опорните реакции, а след това могат да 
се определят и вътрешните усилия за различни сечения от гредата. Това се 
илюстрира със следния пример: 
Да се построят диаграмите на вътрешните усилия за показаната на фиг. 5 греда, 
която има постоянно напречно сечение и следните данни: P1 = 10 kN; P2 = 20 kN; 
 l = 1 m; l1 = 0.5 m; φ=45о. 
Задачата се решава, като най-напред се определят опорните реакции. За целта 
може най-напред да се разложи силата 1P

r
 на компоненти по осите x и z: 

 
2

2cos 1
1

PPP x == ϕ = 7 kN;  
2

2sin 1
1

PPP z == ϕ = 7 kN ; 

Моментът на външните сили спрямо точката на запъване е: 

53.3
2

2
1

1
11 ==⋅= lPlPM z  kN.m 

Условията за определяне на опорните реакции са: 

 ;  -A0
0

=∑
=

n

i
ixP x - Px + P2 = 0  ; Ax = -Px +  P2 = -7 + 20 = 13 kN 

 ; A0
0

=∑
=

n

i
izP z – Pz = 0 ;  Az = Pz = 7 kN 

 ; M0
1

=∑
=

n

i
iyM A – P1z.l1 = 0 ; MA = 3.53 kN.m 

Реалната греда може да се освободи от опорите и да се разглежда като свободно 
тяло с включени опорните реакции като външни сили (фиг. 6.6). 
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  Фиг. 6.6. Разпределение на вътрешните усилия 
 
За да се определят вътрешните усилия гредата се разделя на участъци. В случая 
гредата има два участъка с еднородно натоварване. I участък е част от гредата от 
левия край (точката на запъване) до приложната точка на силата P1 и втори 
участък – останалата част от гредата. 
Трябва да се съставят функциите на вътрешните усилия. За целта се разглежда 
мислено едно произволно сечение във всеки от участъците. С x се означава 
разстоянието до това сечение. Разглежда се равновесието на частта от гредата до 
съответното сечение. С N(x), Q(x) и My(x) се означават вътрешните усилия (сили и 
момент) в сечението отстоящо на разстояние x от началото на координатната 
система. 
За участък 1: 
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 Фиг.6. 7. Разресни усилия в участък 1 
 

 ; N0
0

=∑
=

n

i
ixP 1(x) - Ax = 0 ; N1(x) = Ax = 13 kN; 

 

 ; -Q0
0

=∑
=

n

i
izP 1(x) + Az = 0 ; Q1(x) = Az =  7 kN; 

 



 ; M0
1

=∑
=

n

i
iyM A - M1y(x) – A1z.x = 0;  M1y(x) = MA- A1z.x = 3.53-7.x; 

На фиг.6.6 са показани графиките на изменение на вътрешните усилия за 1 
участък. 
 
За участък 2: 

x

z

P2

l-x

N (x)2

x
 

Фиг. 6.8. Вътрешни усилия за участък 2. 
 

Както се вижда от фигурата, натоварването на гредата в този участък е много по-
просто, тъй като външна сила е само P2, която е хоризонтална, т.е има компонента 
само по оста x. Следователно, в произволно сечение от този участък ще има 
вътрешни усилия само по оста x. За равновесие на системата е достатъчно да се 
запише само условието за оста x: 

0
0

=∑
=

n

i
ixP ; -N2(x) + P2 = 0 ;  N2(x) = P2 = 20 kN; 

Както се вижда от фиг.6.6, за участък 2 има графика на вътрешните усилия само 
за хоризонталните сили. Тези сили се опитват да разпънат гредата (да я удължат) 
и затова се наричат сили на опън.  


