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ТЕМА : АНАЛІЗ СТАТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РАМНИХ 

СИСТЕМ 

Статично невизначними називаються системи, для яких зовнішні реакції 

і всі внутрішні силові фактори не можна визначити за допомогою рівнянь 

рівноваги і методу поперечних перерізів. 

В таких системах в’язів більше, ніж це необхідно для рівноваги. Ці в’язі є 

ніби зайвими, а зусилля в них називають зайвими невідомими. 

За кількістю зайвих в’язів або зайвих невідомих зусиль встановлюють ступінь 

невизначеності системи S. 

 

Невідомих реакцій – 4; 

 рівнянь рівноваги –3;   4 3 1S    . 
 

 Невідомих реакцій – 5; 

 рівнянь рівноваги – 3;    5 3 2S    . 

Розглянемо раму на двох шарнірних опорах. Реакції RA, HA, 

RB визначаються з рівнянь рівноваги. Внутрішні силові 

фактори визначимо методом поперечних перерізів. Для 

цього розріжемо раму на дві частини. 

Для однієї частини маємо 9 невідомих внутрішніх зусиль. З 

трьох  рівнянь рівноваги 

можемо знайти 3. Таким чином, ступінь статичної 

невизначеності  рами 6S . 

 

Встановлення 

одиничного шарніру на 



осі стержня знижує ступінь статичної невизначеності системи на одиницю, 

тому що момент в шарнірі дорівнює нулю. Шарнір, в якому сходяться n 

стержнів, еквівалентний  n-1 одиничним шарнірам і тому знижує ступінь 

статичної невизначеності на n-1. 

Для визначення ступеня статичної невизначеності системи використовують 

формулу: 

шkS  3 , 

де k – число замкнених контурів; ш – число шарнірів в перерахунку не 

одиничні. 

Приклади розрахунку: 

 

 

 

Розрахунок рамних систем. 

 

Правила знаків. 

 

 



 

 

Статичний розрахунок рамних систем полягає у визначенні поперечних 

сил Q, згинальних моментів M та поздовжніх сил N. Що таке поперечна сила та 

згинальний момент вказано в темі 3 ( шарнірна балка ), тому в даній темі дамо 

визначення тільки поздовжньої сили N.  

Повздовжня сила N – це алгебраїчна сума проекцій всіх зовнішніх 

сил на вісь, паралельну осі елементу. 

Повздовжня сила вважається додатньою, якщо вона направлена в бік 

зовнішньої нормалі, тобто викликає розтяг елементу; якщо викликає стиск, то 

вважається від’ємною.  

При побудові епюри N значення відкладаються у два боки від осі 

елементу.     

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як розраховують ступінь статичної невизначеності?  

2. Що таке повздовжня сила N? 

3. Що таке достатнья повздовжня сила ?  

Законспектувати матеріал. Надати відповіді на пошту 

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

 


