
УРОКИ 16-17 (04.05.2022) Опір матеріалів. Практичне заняття №3 

ТЕМА: ПЛОСКА СИСТЕМА ДОВІЛЬНИХ СИЛ. ВИЗНАЧЕННЯ 

ОПОРНИХ РЕАКЦІЙ БАЛОЧНИХ СИСТЕМ 

 

Студенти повинні знати: види опор балочних систем, принципи призначення 

відповідної кількості невідомих реакцій опор. 

Студенти повинні вміти: складати розрахункові схеми відповідно до заданих 

схем навантаження; складати рівняння рівноваги для плоскої системи довільних 

сил; робити висновки про правильність розрахунків. 

 

Послідовність виконання завдання з практичної роботи № 3 

Дію в’язів на конструкцію заміняють їх реакціями. Слід пам’ятати: 

          -шарнірно-нерухома в’язь розкладається на дві силові складові Rx, Ry; 

            - шарнірно-рухома–має одну реакцію, яка завжди перпендикулярна 

поверхні опори катків; 

     - для жорсткого закріплення розраховують три реакції – дві силові 

складові Rx, Ry і реактивний момент MR . 

 

ЗАДАЧА: Визначити реакції опор двохопорної балки. 

 

 

Дано: 

М = 10 кН м F = 20 кН 

q = 1 кН/м α = 300 RАх -? 

RАу -? 

RD -? 

 

 

 



Розв'язання 

1. Обираємо систему координатних осей Х і У. 

2. Силу F заміняємо її складовими Fх = Fcosα, Fу = Fsinα . 

3. Рівнодіюча Q =q CD = 1 2 = 2кН рівномірно розташованого навантаження 

прикладена у середині відрізку CD (рис. б) 

4. Звільняємо балку від опор, замінив їх реакціями (рис. в) 

5. Складаємо рівняння рівноваги і визначаємо невідомі реакції: 

ΣМА = 0: - FуАВ – М – QАК + RD = 0; з цього рівняння визначаємо реакцію 

RD = 6,5 кН. 

ΣМD = 0: FуВD – М + QКD - RАуАD = 0; з цього рівняння визначаємо 

реакцію RАу = 5,5 кН. 

ΣFх = 0: RАх - Fх = 0; RАх = Fх = 17,3 кН. 

6. Перевірку правильності рішення підтверджує таке рівняння:  

ΣFу = 0: RАу - Fу – Q + RD = 0. 

5,5 – 10 – 2 + 6,5 = 0. 

Умова рівноваги виконується, значить задача розв’язана вірно. 

Відповідь: RАх = 17,3 кН; 

RАу = 5,5 кН; RD = 6,5 кН. 

 

Інструкція для виконання практичної роботи Тема: Розрахунок 

реакцій опор балочних систем 

1 Мета: 

1.1 Набуття навиків розрахунку реакцій двохопорної балки 

1.2 Сформувати чітке уявлення про послідовність розв'язку задачі і 

раціональність вибору рівнянь рівноваги для різних типів балочних систем 

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення: 

2.1 Індивідуальне завдання (схема балки) 

2.2 Калькулятор 

3 Теоретичні відомості: 

В реальних умовах багато тіл знаходяться в рівновазі під дією системи сил, яка 

розташована довільно на площині. У такому випадку система сил може бути 



зведеної приведеною до Головного вектора, який прикладений до довільної 

точки О і пари сил, момент якої дорівнює Головному моменту. Відомо, що коли 

головний вектор і головний момент системи дорівнюють нулю, то така система 

знаходиться в рівновазі. На основі цього можна скласти чотири рівняння 

рівноваги: два – суми проекцій всіх сил системи на дві координатні осі ∑Fіх = 0 і 

∑Fіу = 0 та два – суми моментів всіх сил відносно двох точок: ∑МА = 0 і ∑МВ = 

0. Для статично визначеної плоскої системи довільних сил слів враховувати 

раціональність вибору рівнянь рівноваги при визначенні опорних реакцій: 

- для двохопорної балки, у якої невідомі реакції розташовані в двох точках, слід 

складати такі рівняння: ∑МА = 0; ∑МВ = 0; ∑Fіх = 0. Четверте рівняння – 

використовується для перевірки: ∑Fіу =0; 

- для балки з жорстким закріпленням, де три невідомі реакції розташовані в одній 

точці, слід використовувати такі рівняння рівноваги: ∑Fіх = 0; ∑Fіу = 0; ∑МА = 0. 

Рівняння, що не було використане при розв’язанні задачі – є перевірочним: ∑МВ 

= 0. 

Дію в’язів на конструкція заміняють їх реакціями. Слід пам’ятати, що 

шарнірно-нерухома в’язь розкладається на дві силові складові Rx, Ry , шарнірно-

рухома – має одну реакцію, яка завжди перпендикулярна поверхні опори катків; 

для жорсткого закріплення розраховують три реакції – дві силові складові Rx, Ry 

і реактивний момент MR . 

 

 

 

 

Контрольні питання: 

 

1. Який елемент конструкції називається балкою? 

2. Скільки рівнянь рівноваги складають для плоскої системи довільних сил? 

3. Скільки опорних реакцій визначають для шарнірно-нерухомої опори? 

4. Скільки опорних реакцій характерно для жорсткого закріплення? 


