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ТЕМА : ПРАВИЛА РОЗТАШУВАННЯ ПРОМІЖНИХ ШАРНІРІВ В 

ШАРНІРНИХ БАЛКАХ І ЇХ ПОВЕРХОВІ СХЕМИ. 

Правила розташування проміжних шарнірів в шарнірних                     

балках і їх поверхові схеми. 

          Проміжні шарніри в прольотах шарнірної балки повинні 

розміщуватися так, щоб не порушувались умови геометричної незмінності 

систем. Враховуючи цю вимогу отримуємо слідуючі правила розташування 

проміжних шарнірів: 

1) в прольоті повинно бути не більше двох шарнірів; 

         2) прольоти з двома шарнірами повинні чергуватися з прольотами  

без шарнірів; 

        3) прольоти з одним шарніром можуть слідувати один за  

одним, якщо: 

        а) крайня опора жорстка, то в крайньому прольоті ставиться шарнір; 

        б) крайня опора шарнірна, то в крайньому прольоті шарнір  

не ставиться; 

        4) можливі змішані системи. 

        Приклади до кожної системи. 
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Розглядаючи ці балки приходимо до висновку, що вони складаються з 

двох видів простих балок: 

а) основних - які закріплені до землі двома і більше опорами;                     

б) другорядних - які закріплені до землі за допомогою однієї опори, або не 

мають зв’язків з землею і опираються на кінці сусідніх. елементів 

 

20. 

Поділ балок на основні і другорядні дозволяє з’ясувати, як відбувається 

передача силових зусиль від однієї балки до іншої. Для прикладу 

багатопрольотну шарнірну балку зображають у вигляді поверхової схеми. 

Поверхова схема полегшує виконання кінематичного  аналізу багато 

прольотної шарнірної балки і дає можливість прослідкувати, що вертикальне 

навантаження передається від другорядних балок на основні. 

5) Аналітичний метод розрахунку багатопрольотних 

шарнірних балок. 

 

Статичний розрахунок шарнірної балки полягає у визначенні поперечних 

сил і згинальних моментів та побудові епюр Q і М. Згодом по цих епюрах 

проводять підбір поперечного перерізу або виконують його перевірку. 



Поперечна сила в перерізі, що розглядається, чисельно рівна 

алгебраїчній сумі проекцій всіх зовнішніх сил, які діють по один бік від цього 

перерізу, на вісь, перпендикулярну осі елементу. 

Поперечна сила в перерізі вважається додатньою, якщо вона направлена 

так, що прагне повернути частину стержня, на яку діє, за годинниковою 

стрілко; якщо прагне повернути проти годинникової стрілки , то вважається 

від’ємною. 

При побудові епюри Q додатні значення відкладаються зверху від осі 

елементу, а від’ємні знизу.  

Згинальний момент в перерізі чисельно рівний алгебраїчній сумі 

моментів всіх зовнішніх сил, які діють по один бік від перерізу, що 

розглядається, відносно центру ваги даного перерізу. 

Згинальний момент в перерізі вважається додатнім, якщо він направлений 

так, що прагне викликати розтяг нижніх волокон; якщо прагне викликати стиск 

нижніх волокон, то вважається від’ємним. 

При побудові епюри М додатні значення відкладаються знизу від осі 

елементу (з боку розтягнутих волокон), а від’ємні зверху.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Перерахуйте правила розташування проміжних шарнірв 

2. Для чого існує Поверхова схема ? 

3. Чому дорівнює Поперечна сила? 

4. Чому дорівнює Загальний момент? 

Законспектувати матеріал. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net,  або у вайбер 063-120-31-20 

 


