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ПЕРЕДМОВА 
 
Дане навчально-методичне видання - це методичні вказівки 

до проведення практичних занять з розділу «Статика» 
нормативного курсу «Теоретична механіка», що традиційно 
викладається студентам механіко-математичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Основна мета практичних та семінарських занять з 
теоретичної механіки – допомогти студенту грамотно будувати 
механічні моделі спираючись на аксіоми та теореми теоретичної 
механіки; застосовувати загальні знання та методи до постановки 
та вирішення задач теоретичної та аналітичної механіки; 
проводити аналіз отриманих розв’язків. 

Крім того значний об’єм матеріалу дисципліни «Теоретична 
механіка» відводиться на самостійне опрацювання студентами. 

В методичних вказівках приведені основні закони та аксіоми 
теоретичної механіки, основні задачі статики та методи їх 
розв’язання.  

Для кожної теми практичних занять та самостійної роботи 
запропонований набір типових задач та деяких задач підвищеної 
складності. Також  приведені приклади їхнього розв’язування, 
що має допомогти студентам в опрацюванні (у тому числі і 
самостійному) матеріалу практичних занять з метою засвоєння 
методів постановки та розв’язування задач рівноваги 
матеріальних точок, абсолютно твердих тіл та їхніх систем. 

 
 



КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ. 
 
Основні аксіоми і закони теоретичної механіки.  
 
Перший закон Ньютона. Ізольована матеріальна точка 

зберігає стан рівноваги відносно системи координат, що 
рухається поступально, рівномірно і прямолінійно відносно 
умовно нерухомої системи координат.  

Системи координат, в яких матиме місце закон інерції, звуть-
ся інерціальними. Властивість матеріальних систем зберігати 
стан спокою або  рівномірного прямолінійного поступального 
руху ми будемо далі називати властивістю інертності. 

З формулювання першого закону Ньютона видно, що 
ізольована матеріальна точка не може самостійно змінити свій 
рух. Наявність зміни руху точки примушує ввести в механіку 
нове поняття - про механічні сили. 

Механічні сили та їх основні властивості. У звичайних умовах 
матеріальні точки перебувають під взаємним впливом інших тіл, 
і тому їх рух відрізняється від рівномірного прямолінійного. 
Фізичні причини, що відхиляють точку від прямолінійного й 
рівномірного руху, називаються механічними силами. 
Механічна сила характеризується величиною, напрямом дії та 
точкою прикладання, тобто є векторною величиною.  

Якщо матеріальна точка знаходиться під дією деякої системи 
сил і перебуває у стані рівноваги, то вказана система сил 
називається врівноваженою, або еквівалентною нулю. 

Прикладання системи сил, еквівалентної нулеві, є загальним 
способом перетворення систем сил, що задовольняє умову 
незмінності механічного стану матеріальної системи. 

В окремому випадку точка, що перебуває під дією 
врівноваженої системи сил, може зберігати стан спокою 
відносно умовно нерухомої  системи координат. Такий стан 
спокою називається станом статичної рівноваги.  

Дві системи сил називаються статично еквівалентними, якщо 
кожна з них врівноважує одну й ту ж іншу систему сил. Сила, 
еквівалентна системі сил називається її рівнодійною. 

Аксіома про абсолютно тверде тіло. Якщо абсолютно тверде тіло 



перебуває у стані рівноваги під дією двох сил, то ці сили мають 
однакову величину, спільну лінію дії та протилежний напрямок. 

Теорема. Не змінюючи механічного стану абсолютно 
твердого тіла, силу, прикладену у деякій точці тіла, можна 
переносити вздовж її лінії дії в довільну точку тіла. 

Наслідок. Механічна сила – ковзний вектор. 
Маса і кількість руху. Маса – міра гравітаційних та 

інерційних властивостей тіла, що рухається поступально. 
Вектор кількості руху матеріальної точки – добуток її маси 

на вектор швидкості: vmK 
 . 

Другий закон Ньютона. Зміна кількості руху матеріальної 
точки пропорційна величині прикладеною до матеріальної точки 

сили і відбувається у напрямку дії сили:   Fvm
dt
d 

 .              

Якщо вважати масу матеріальної точки сталою, то другий 
закон Ньютона набуде наступного вигляду: Fwm


 . 

Аксіома про паралелограм сил.  Рівнодійна системи двох сил за 
величиною й напрямком визначається діагоналлю 
паралелограма, побудованого на цих силах (тобто рівнодійна 
системи двох сил – векторна сума векторів сил системи).  

Закон незалежності дії сил. Якщо на матеріальну точку діє 
декілька сил, то прискорення точки є векторною сумою тих 
прискорень, які б отримала точка, перебуваючи під дією кожної 
сили окремо. 

Третій закон Ньютона. Дії завжди відповідає рівна їй і 
протилежно направлена протидія, тобто дії одне на одне двох 
тіл завжди рівні за величиною мають спільну лінію дії і 
протилежний напрямок. 

 
Основні задачі статики.  
 
Дві основні задачі статики: 1) задача про перетворення 

системи сил, прикладеної до абсолютно твердого тіла, внаслідок 
чого вихідна система сил замінюється іншою системою, статич-
но еквівалентною вихідній. Перетворення системи сил 
виконується за допомогою додавання або віднімання системи 



сил, еквівалентної нулеві. 2) З’ясування умов, які повинна 
задовольняти система сил, прикладених до твердого тіла, щоб це 
тіло перебувало в стані рівноваги. 

 
Механічні в'язі та їх реакції. 
 
Наперед задані геометричні (кінематичні) обмеження, що 

накладаються на рух точок матеріальної системи називаються 
механічними в’язями. Ці обмеження обумовлені наявністю тіл, 
що фізично здійснюють це обмеження. Якщо такі обмеження 
рухів матеріальної системи відсутні, та система називається 
вільною. У випадку наявності таких обмежень систему 
називається невільною. 

Якщо розглянути механічний стан 
деякого невільного абсолютно твердого 
тіла, то наявність в’язей приводить до 
взаємодії між тілом та певною в’яззю. 
Згідно з третім законом Ньютона 
кожній дії тіла на в’язь ставиться у 
відповідь рівна за величиною та 
протилежна за напрямком протидія 
в’язі, прикладена  до тіла. Протидія 
в’язі, прикладена до абсолютно 
твердого тіла називається її реакцією. 

1. Поверхня тіла A  та поверхня 
в’язі B  у точці їх дотику не мають 
аналітичних особливостей (рис. 1). 
Зрозуміло, що точка M є точкою 
прикладання реакції в’язі R  до тіла. 
Розкладемо реакцію в’язі на 
нормальну до спільної дотичної 
площини nR  та складову tR , яка 
лежить у цій площині (рис. 1). 
Дотичну складову реакції надалі 
будемо називати силою тертя. У 
низці випадків силою тертя  

  Рис.1. 

Рис. 2. 



нехтують. У цих випадках кажуть, що поверхня в’язі є ідеально 
гладкою, а її реакція зводиться до нормальної складової nR .  

2. Розглянемо випадок наявності аналітичної особливості у 
точці дотику поверхні в’язі або тіла (рис. 2: точки C  та D ). У 
цих випадках складова nR  реакції в’язі напрямлена по нормалі 
до дотичної площини до поверхні тіла у першому випадку і до 
поверхні в’язі у другому. 

3. У різних механічних системах 
зустрічаються в’язі, що не є абсолютно 
твердими тілами Це так звані гнучкі в’язі. 
Наприклад троси, канати, мотузки, шнури, 
ланцюги та ін. Такі системи протидіють 
лише розтягу, не створюючи обмежень на 
рухи матеріальних систем, які призводять 
до стиску в’язі. На рис. 3 наведено 
приклади гнучких в’язей, які утримують у 
рівновазі вантаж M  вагою P . Реакція в’язі 
у такому випадку називається натягом відповідної в’язі і 
напрямлена по лінії в’язі у напрямку від тіла, на рух якого 
накладаються обмеження. 

4. У задачах теоретичної механіки 
досліджуються  механічні системи, до 
складу яких входять абсолютно тверді 
стержні та їх системи. В'язь, що 
здійснюється за допомогою стержнів, 
протидіє не лише розтягу, а  й стиску. 
Нехай в'язями тіла А будуть стержні  
(рис. 4), які закріплені на своїх кінцях за 
допомогою точкових шарнірів. Будемо 
вважати стержні невагомими, а також, що сили тертя в шарнірах 
відсутні. Тоді, якщо тіло А перебуває в рівновазі, то в рівновазі 
буде й кожний стержень. Для кожного стержня тіло А і 
поверхня, у точках C , D , M  якої прикріплено другі кінці 
стержнів, є в'язями. У випадку, коли до стержнів не 
прикладаються активні сили, кожний стержень перебуває в 
рівновазі під дією двох сил, а саме - реакцій тіл А і B, 

Рис. 3. 

Рис. 4. 



Рис. 5. 

прикладених у кінцевих шарнірах. Згідно з аксіомою про 
абсолютно тверде тіло ці реакції мають спільну лінію дії, яка 
проходить через кінцеві шарніри. Отже реакція у стержні 
напрямлена вздовж стержня. Зауважимо також , що така реакція 
вважається додатною, якщо стержень перебуває у стані розтягу.  

5. У попередньому пункті згадувалось про закріплення за 
допомогою шарнірів, які широко використовуються у  
механічних системах. За властивостями та призначенням 
шарнірні закріплення поділяються на циліндричні (рухомі і 
нерухомі) та сферичні.  

Приклади рухомих шарнірних закріплень та їх реакцій 
наведено на рис. 5. Подібні в’язі не обмежують поворот тіла 
навколо точки закріплення і переміщення точки закріплення у 
дотичному до нерухомої поверхні напрямку. Реакції таких 
в’язей за своїми властивостями не відрізняються від реакції 
гладкої в’язі, тобто мають лише нормальну до поверхні, по якій 
рухається шарнір, складову, напрямлену від в’язі до  тіла. 

Нерухомі циліндричні закріплення 
(петлі, завіси та ін.)  обмежують всяке 
переміщення точки закріплення у 
площині, перпендикулярній до осі 
шарніра. Такі в’язі зустрічаються як в 
механічних системах, які моделюються у 
двовимірній (плоскій постановці), так і в 
просторових тривимірних задачах 
теоретичної механіки. Реакція такої в’язі 
– вектор, невідомий як за величиною, так і за напрямком. Тобто 
в процесі розв’язування необхідно визначити величину реакції 

Рис. 6 



та кут її нахилу до координатної осі, або, 
найчастіше, її проекції (складові) на 
координатні осі. Приклад закріплення 
циліндричним шарніром та складових 
реакції наведено на рис. 6.  

Приклади циліндричного (точка B ) та 
сферичного (точка A ) шарнірних 
закріплень та їх реакції для задач статики 
абсолютно твердого тіла у тривимірній 
постановці наведено на рис. 7. На відміну 
від циліндричного сферичний шарнір 
повністю обмежує переміщення точки 
закріплення, не обмежуючи довільний 
поворот тіла навколо точки закріплення. 
Реакцію такої  в’язі знаходимо 
визначаючи три невідомі проекції на осі  
вибраної системи координат.  

Ще одним з типів шарнірів є 
закріплення нерухомої (в загальному 
випадку динамічних задач і рухомої) осі 
обертання за допомогою підшипників та 
підп’ятників.  Підшипник має ті ж 
властивості, що і циліндричні нерухомі 
шарніри, тобто вектор реакції в’язі має 
напрямок, перпендикулярний до осі 
обертання, і визначається двома 
невідомими складовими. Підп’ятником є 
підшипник, що накладає додаткові 
обмеження на рух точки закріплення 
лише в одному напрямку вздовж осі 
шарніра, тобто така в’язь «складається» 
зі звичайного підшипника та одно-
стороннього обмеження у вигляді гладкої 
поверхні. Приклад  реакцій таких в’язей 
наведено на рис. 8. 

Рис. 7. 

Рис. 8. 



6. Останнім з основних типів обмежень, що накладаються на 
рух абсолютно твердих тіл, є жорсткі закріплення. Такі в’язі 
обмежують переміщення точки закріплення та обертові 
переміщення тіла навколо точки закріплення. Як наслідок, 
реакція в’язі має складовими силу, прикладену у точці 
закріплення, і реактивну пару сил. Приклад такого закріплення 
та його реакції в точці закріплення у випадку  плоскої задачі 
статики наведено на рис. 9а.  На рис. 9б  показані позначення 
для пари сил, що діє в площині. У просторовій  задачі реакція в 
жорсткому закріпленні зводиться до невідомого за величиною 
та напрямком вектора сили та пари сил, момент якої також є 
невідомим вектором. 

Аксіоми про в’язі та їх  реакції. 
Аксіома 1. (Аксіома про звільнення від в'язей). Не змінюючи 

механічного стану матеріальну систему можна звільнити від 
в’язі, приклавши до точок системи її реакції.  

Тобто аксіома про звільнення від в’язей дозволяє всяку 
невільну матеріальну систему розглядати як вільну. 

Аксіома 2. (Аксіома про накладання нових в’язей). Якщо 
матеріальна система перебуває в рівновазі, то рівновага її не 
порушиться при накладанні на неї нових в'язей. 

Аксіома 3. (Аксіома про затвердіння). Якщо змінна система 
матеріальних точок перебуває у стані рівноваги, то рівновага не 
порушується при перетворенні системи у незмінну. 

      а            б  
Рис. 9. 



Сили тертя та їх основні властивості. 
 
В розділі 2.1. (рис. 1 та  рис. 2) було зазначено, що реакцію 

поверхні в'язі можна розкласти на дотичну складову tR  (силу 
тертя) і нормальну складову nR .  

Тертя між твердими тілами буває трьох типів залежно від їх 
взаємних рухів. У тих випадках, коли відносна швидкість точок 
дотику поверхонь тіл, які перебувають між собою в контакті, не 
дорівнює нулеві, виникає тертя ковзання, або тертя першого 
роду. В тих випадках, коли відносна швидкість точок дотику 
поверхонь дорівнює нулеві і має місце кочення без ковзання, 
виникає тертя кочення, або тертя другого роду. Нарешті, 
розглядають тертя третього роду, або тертя обертання. Надалі 
ми будемо розглядати властивості сили сухого тертя ковзання. 

Сила тертя, яка розвивається за умови відсутності взаємних 
рухів поверхонь тіл, називається силою статичного тертя або 
силою тертя спокою. Тертя при русі тіл, на відміну від тертя 
спокою, будемо називати тертям руху. 

Експериментальні дослідження сил тертя ковзання виявили 
наступні їх властивості: 

1. Сила тертя ковзання залежить від матеріалу та стану 
поверхонь тіл. 

2. Тертя руху майже не залежить від величини відносної 
швидкості між тілами. 

3. Тертя спокою завжди більше, ніж тертя руху. 
4. Тертя зростає при збільшенні часу попереднього контакту 

між поверхнями тіл. 
Нарешті, був встановлений основний кількісний закон тертя 

першого роду: Гранична величина сили статичного тертя 
ковзання пропорційна до сили нормального стискання 
поверхонь тіл, між якими вона виникає. Отже, на цій підставі 
можемо записати таке співвідношення між величинами сили 
тертя і сили нормального стискання між поверхнями тіл: 

fNF max .    (1) 
У цій формулі maxF  – гранична величина сили статичного 

тертя. Сила нормального стискання поверхонь тіл, між якими 



виникають сили тертя, позначена N . Коефіцієнт пропорційності 
в формулі (1) f  називається коефіцієнтом статичного тертя 
ковзання. Властивості коефіцієнта тертя ковзання випливають з 
властивостей сил тертя, наведених вище. 

Поки сила тертя спокою не досягла граничного значення, 
вона задовольняє нерівність: 

fNF     (2) 
Знак рівності відповідає станові граничної рівноваги між силою 

тертя та активними силами. Якщо сили тертя не досягли 
максимального значення, задачу про рівновагу тіла не можна 
розв'язати означено. Про це свідчить останнє співвідношення, що 
має форму нерівності. Можна твердити, що існує ціла область 
значень активних сил, яка відповідає станові рівноваги тіла. 

Коли ми розглядаємо тертя руху, то має місце 
співвідношення: 

NfF  ,                                         (3) 
причому ff  . 

Сили тертя в цьому випадку завжди напрямлені в бік, 
протилежний відносним швидкостям. Отже, їх напрямок можна 
знайти на підставі кінематичних міркувань. 

Величини коефіцієнтів тертя визначаються з 
експериментальних досліджень. 

 
Класифікація сил, прикладених до точок матеріальної системи. 
 
Класифікацію сил проведемо двома різними способами. За 

першим способом розрізняють сили зовнішні й внутрішні 
відносно системи. Зовнішніми силами називаються сили 
взаємодії між точками системи й тілами, що не належать до 
системи. Внутрішніми силами називаються сили взаємодії між 
точками, що належать даній системі. 

Внутрішні сили, що є силами взаємодії, можна розглядати як 
систему дій і протидій між точками системи. Отже, кожній 
внутрішній силі можна поставити у відповідність іншу внутріш-
ню силу, що має з першою силою спільну лінію дії, рівна 
першій силі за величиною й прямо протилежна їй за напрямом. 



За другим способом сили поділяють на групу активних сил і 
реакцій в'язей. Цей поділ сил характерний для невільної системи 
матеріальних точок. До активних сил відносять ті, які своїми 
впливами викликають зміни руху матеріальної системи і реакції 
в'язей. Поділ на активні сили й реакції в'язей має на меті 
підкреслити пасивний характер реакцій, залежність їх існування 
від дії активних сил. 

Зауваження.  Вказані способи поділу сил на дві групи цілком 
незалежні. Наприклад, серед в’язей можуть зустрічатися як 
внутрішні (які не накладають обмежень на рух точок 
матеріальної системи при перетворенні її у незмінну) так і 
зовнішні і, відповідні їм як внутрішні, так і зовнішні сили (у 
тому числі й реакції в’язей). 

 
Рівновага збіжної системи сил. 

 
Правило многокутника сил. Рівнодійна збіжної системи сил 

дорівнює векторній сумі цих сил, тобто рівнодійною буде 
вектор, проведений з точки прикладання сил в останню вершину 
многокутника, побудованого за допомогою послідовного 
застосування аксіоми про паралелограм сил. 





n

i
iFR

1
. 

Умови рівноваги збіжної системи сил: 
а) Векторна. Система сил, прикладена в даній точці, 

врівноважується, якщо рівнодійна цієї системи дорівнює нулю. 

0
1
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i
iFR .     (4) 

б) Графічна. Збіжна система сил врівноважується, якщо 
многокутник сил зімкнений. 

В) Аналітичні. 
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Теорема про рівновагу трьох непаралельних сил, 
прикладених до абсолютно твердого тіла. Якщо тіло перебуває в 



рівновазі під дією трьох непаралельних, сил, з яких принаймні 
дві лежать в одній площині, то лінії дії всіх трьох сил 
перетинаються в одній точці, а вектори сил утворюють 
замкнутий трикутник. 

 
Момент сили відносно точки. 
 
Моментом сили  ZYXF ,,  відносно деякого центра 

моментів O  називається вектор 
   FrFMO 


.   (6) 

За величиною вказаний вектор дорівнює 
  FhFMO  ,    (7) 

де h  – відстань від точки O  до лінії дії сили F


 (плече сили). 
Проекції вектора моменту сили F


 на осі декартової 

прямокутної системи координат (моменти сили F


 відносно 
координатних осей): 

  zYyZFM x  ;   xZzXFM y  ;   yXxYFM z  ,  (8) 

тут  zyxM ,,  – точка прикладання сили F . 
Для того, щоб знайти момент сили відносно деякої осі, 

потрібно провести довільну площину, перпендикулярну осі, 
спроектувати вектор сили у дану площину і знайти момент 
отриманої складової сили відносно точки перетину осі та 
площини (момент складової сили відносно осі). Очевидно, що у 
випадку компланарності вектора сили  та осі, момент сили 
відносно осі дорівнює нулю. 

Теорема Варіньйона для довільної збіжної системи сил: 
Момент рівнодіючої збіжної системи сил відносно довільної точки 
дорівнює векторній сумі моментів складових відносно цієї ж точки. 

 
Система двох паралельних сил. 
 
Розглянемо систему двох паралельних сил 1F  та 2F  (за 

умови 21 FF


 ).У цьому випадку вектор рівнодійної системи  



буде визначатися векторною сумою 
21 FFR  .    (9) 

Лінія дії рівнодійної, паралельна лініям дії сил системи, 
ділить відрізок, що з’єднує точки прикладання сил системи у 
відношенні  

21

1
FF

F


    (9a) 

від точки прикладання сили 2F . 
 
Пара сил та її властивості. 
 
Парою сил називається система двох 

паралельних сил рівних за модулями і 
прямо протилежних за напрямами  
(рис. 10). Моментом пари сил 
називається вектор: 

   FbaFM O 


.                (10) 
 За величиною вектор-момент пари 

сил визначається за формулою: 
  FhFM O  ,                                       (11) 

де h  – плече пари сил, тобто відстань між лініями дії сил пари.  
Властивості пари сил: 
1. Пару сил не можна звести до рівнодійної.  
2. Момент пари ковзних векторів є інваріант перетворень, що 

переводять дану пару в еквівалентні пари. 
3. Пару сил можна замінити еквівалентною парою, що 

лежить у площині, паралельній площині пари. 
4. Пару сил можна перемістити в її площині у довільне 

положення. 
5. Векторна сума моментів сил, що утворюють пару, відносно 

довільної точки дорівнює моментові пари. 
6. Дві пари сил, які мають однакові вектори-моменти, 

еквівалентні одна одній. 
7. Систему пар сил можна замінити рівнодійною парою, 

момент якої дорівнює векторній сумі моментів складових пар. 

Рис. 10. 



Таким чином, пара сил повністю визначається своїм 
вектором-моментом. 

Наслідок 1. Момент пари сил – вільний вектор. 
Наслідок 2. Система векторів-моментів пар сил зводиться до 

головного вектора за правилом многокутника. 
Наслідок 3. Довільна просторова система пар сил 

врівноважується, якщо головний вектор системи векторів-
моментів пар є нульовим, або, інакше, якщо многокутник 
векторів-моментів пар сил зімкнений. 

 
Зведення довільної просторової системи сил до головного 

вектора та головного моменту. 
 
Теорема 1. Не змінюючи механічного стану абсолютно 

твердого тіла, вектор сили можна переносити паралельно його 
початковому напрямку в довільну точку тіла (центр зведення), 
прикладаючи при цьому до тіла пару сил (приєднану пару). 
Момент приєднаної пари дорівнює моментові сили відносно 
центра зведення. 

Теорема 2. Довільну систему сил, прикладених до абсолютно 
твердого тіла, можна звести до однієї сили, рівної головному 
вектору R , прикладеної в фіксованій наперед точці O  (центрі 
зведення), та однієї пари сил, вектор-момент якої OM


 дорівнює  

головному моменту системи сил відносно даного центра зведення. 
Наслідок. Вільне тверде тіло перебуватиме в рівновазі тоді і 

тільки тоді, коли головний вектор R  і головний момент OM


 
відносно довільного центра моментів будуть дорівнювати нулеві. 

 
Умови рівноваги довільної просторової системи сил. 
 
а) Векторна. Довільна просторова система сил 

врівноважується тоді і тільки тоді, коли рівнодійна та головний 
момент цієї системи рівні нулю  

0R ; 0OM


.   (12) 
б) Графічна. Довільна просторова система сил 



врівноважується, якщо многокутники сил та моментів цих сил 
відносно довільного центра моментів зімкнені. 

в)  Аналітичні. 
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, 

тут   iiii ZYXF ,,


 – сили, що входять до складу системи, 
 iiii zyxM ,,  – точки прикладання сил системи  ni ,1 . 
 
Умови рівноваги довільної плоскої системи сил. 
 
Нехай система сил, яка діє на абсолютно тверде тіло 

розташована у площині xOy . Тобто  0,, iii YXF 


 – сили, що 
входять до складу системи,  0,, iii yxM  – точки їх прикладання. 
Тоді третє, четверте та п’яте рівняння системи (13) 
перетворюються у тотожності і умови рівноваги довільної 
системи сил отримаємо у вигляді: 
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.           (14) 

 
Умови рівноваги просторової системи паралельних сил. 
 
Нехай всі сили системи мають лінії дії паралельні осі Oz . У 

цьому випадку сили системи мають координати   ii ZF ,0,0


. 
Точки прикладання сил системи – довільні. Тоді на тотожності 
перетворюються перше, друге та третє рівняння системи (13). 
Умови  рівноваги системи паралельних сил у вибраній таким 



чином системі координат будуть мати вигляд: 
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Зведення системи сил до силового гвинта. 
 
Означення. Силовим гвинтом або динамою називається 

сукупність сили та пари сил, площина якої перпендикулярна до 
лінії дії сили. 

Спільна пряма, вздовж якої напрямлені вектори сили та 
момента пари сил називається центральною гвинтовою віссю. 

Теорема. Довільну систему ковзних векторів можна звести до 
одного ковзного вектора й пари, що лежить у площині, 
перпендикулярній прямолінійній основі цього ковзного вектора. 

Рівняння центральної гвинтової осі системи сил мають 
вигляд: 
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 (11) 

 
Центр системи паралельних сил. 
 
З формули (9a) видно, що положення точки перетину лінії дії 

рівнодіючої сил 1F


 і 2F


 з прямою, яка з’єднує їх точки 
прикладання, не залежить від напряму цих сил у просторі. Вказана 
точка називається центром системи двох паралельних сил.  

Знайдемо рівнодійну системи паралельних сил, послідовно 
додаючи всі сили системи. Точка прикладання отриманих 
рівнодійних при кожному додаванні має бути точкою перетину 
її лінії дії та відрізка, що з’єднує точки прикладання векторів-
доданків. Отримана насамкінець точка прикладання рівнодійної 
системи називається центром системи паралельних сил.  

 
 



Координати центра визначаються за формулами: 
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Тут  iiii zyxM ,,  – точки прикладання сил системи , iF  – 
проекції сил системи на вісь, паралельну їх лініям дії  ni ,1 . 

 
Центр ваги. 
 
Центр системи наближено паралельних сил ваги, 

прикладених до точок матеріальної системи, називається 
центром ваги системи матеріальних точок. Його координати: 
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Координати центра ваги неоднорідного абсолютно твердого 
тіла визначається за формулами: 
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У випадку знаходження центра ваги однорідного тіла 
положення центра ваги буде залежати лише від геометричної 
форми тіла, а не від фізичних характеристик його матеріалу. 
Тому кажуть, що відповідні формули, аналогічні (18) 
визначають центр ваги об’єму. 

Спрощення формул (18) для визначення центра ваги площі та 
кривої приводять до інтегралів по площі та криволінійних 
інтегралів першого роду відповідно. 



1. ПЛОСКА ЗБІЖНА СИСТЕМА СИЛ. 
 
Приклади розв’язування задач. 
 
Приклад 1. До мотузки AB , один кінець якої закріплений у 

точці A , прив’язані в точці B  вантаж P  та мотузка BCD , 
перекинута через блок; до її кінця прив’язаний вантаж Q  вагою 
200 Н. Визначити, нехтуючи тертям на блоці, натяг T  мотузки 
AB  і вагу вантажу P , якщо в положенні рівноваги кути, утворені 
мотузками з вертикаллю BE , дорівнюють:  30 ,  45 .  

Розв’язування. Розглянемо 
рівновагу точки B . Відкидаємо 
в’язі (мотузки AB , BCD  і мо-
тузку, що тримає вантаж P ) та 
прикладаємо їхні реакції. Сили 
натягу T


, 1T


, 2T


  направлені від 
точки B  вздовж мотузок 
(рис. 11). Оскільки натяг мотуз-
ки, яка тримає вантаж P  у всіх 
її точках однаковий, то з умови рівноваги вантажу P , знайдемо 

1T P . Натяг мотузки BCD  у всіх її точках однаковий, тому з 
умови рівноваги вантажу Q  знайдемо 2T Q . Таким чином 
точка B  перебуває у рівновазі під дією збіжної плоскої системи 
сил. Скористаємось аналітичними умовами рівноваги збіжної 
системи сил (5). Вибираємо декартову прямокутну систему 
координат як показано на рисунку. Спроектуємо сили системи 
на осі вибраної системи координат і підставимо отримані 
проекції у рівняння (5). Дістанемо систему двох лінійних 
алгебраїчних рівнянь з двома невідомими: 

sin 30 sin 45 0,T Q     
cos30 cos 45 0.T Q P    

З першого рівняння системи визначаємо величину T : 
2 200 2 282,8T Q    кН, 

Рис. 11 



з другого рівняння визначаємо величину P : 

 3 2 100 2 3 1 386,1
2 2

P T Q     кН. 

 
Приклад 2. Однорідний стержень 

AB  довжиною 5 м спирається у точці 
C  на гладку сферу. Відстань  

AC  1 м. Вага стержня P 50 кН. 
Визначити реакції сфери та 
нерухомого шарніра B . 

Розв’язування. Прикладаємо 
активну силу ваги в центрі ваги 
(центрі симетріїї однорідного тіла) 
стержня. Відкидаємо в’язі та 
прикладаємо їхні реакції: нормальну реакцію N


 у точці дотику 

C  стержня та в’язі; реакцію у шарнірі B  напрямляємо вздовж 
лінії BO  згідно з теоремою про три сили, прикладені до 
абсолютно твердого тіла (рис. 12).  Систему рівнянь рівноваги 
троьох сил дістанемо проектуючи вектори сил на стержень 
AC та напрямок ОС: 

0cos60cos  RP ; 0sin60sin  RPN . 
Кут CBO  визначаємо з OCB : 

 
2

3360tg5,0  ACABOC . 

5
33

5
2

2
33tg 

CB
OC ; 

132
33sin  ; 

132
5cos  . 

Тоді 1310
5
132

2
 PR  кН. 

310315325
132
33

2
3

 RPN кН. 

Отримане від’ємне значення реакції R


 означає 
протилежність напрямку її дії до вказаного на рисунку.  

 

Рис. 12. 



Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
1.1. Електрична лампа вагою 50 Н 

підвішена до стелі на шнурі AB  і потім 
відтягнута до стінки мотузкою BC . 
Визначити натяги AT  шнура AB  і CT  
мотузки BC , якщо відомо, що кут  45 , 
а кут  120 . Вагою шнура та мотузки 
знехтувати (рис. 13). 

1.2. Два однакових циліндри I  ваги P  
кожний підвішені на нитках у точці O . Між ними лежить 
циліндр II  ваги Q . Вся система перебуває у стані рівноваги. 
Циліндри I  не торкаються один одного. Визначити залежність 
між кутом  , утвореного ниткою з вертикаллю, та кутом  , 
утвореним прямою, що проходить через осі циліндрів I  і II , з 
вертикаллю (рис. 14). 

1.3. Однорідна куля вагою 100 Н утримується на гладкій 
похилій площині тросом, прив’язаним до пружинних терезів, які 
закріплені над площиною; показник пружинних терезів 25 Н. 
Кут нахилу площини до горизонту дорівнює 45 . Визначити кут 
 , утворений напрямною троса з вертикаллю, і тиск Q   кулі на 
площину. Вагою пружинних терезів знехтувати (рис. 15). 

1.4. Верхній кінець A  однорідного стержня AB , довжина 
якого 3 м, а вага 60 Н, спирається на гладку вертикальну стіну. 
До нижнього кінця В прив’язаний трос ВС. Знайти, на якій 

Рис. 13 

Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16 



відстані АС необхідно прикріпити трос, щоб стержень АВ 
перебував у рівновазі, утворюючи кут  60BAD . Знайти 
натяг Т тросу і реакцію R стіни (рис. 16). 

1.5. Вага однорідного трамбуваль-
ного котка дорівнює 30 кН, радіус його 
становить 60 см. Визначити горизон-
тальне зусилля P , необхідне для 
перетягування котка через кам’яну 
плиту  висотою 8 см, в положенні, 
вказаному на рисунку  (рис. 17). 

1.6. Балка AB  утримується в 
горизонтальному положенні верти-
кальним стержнем CD  (рис. 18). На 
кінці балки діє сила 40F кН під 
кутом 60  до горизонту. Взявши 
розміри з рисунка, визначити зусилля 
S  у стержні CD  і тиск балки на 
стіну, якщо закріплення у точках A , 
C  і D  – шарнірні. Вагою стержня та 
балки знехтувати. 

1.7. На вертикальному півколі роз-
ташована кулька A , яка може руха-
тися тільки по колу. Ця кулька утри-
мується в рівновазі ниткою ABC , яка 
проходить через кінець горизон-
тального діаметра, перекинута через блок B  та 
утримує на кінці C  вантаж P . Визначити кут   
при рівновазі, якщо вага кульки – Q  (рис.19). 

1.8. Пружна нитка огинає блок, вага якого дорів-
нює Q . Нитка в нерозтягнутому стані має довжину 

r 20 , що дорівнює довжині дуги кола. Блок 
підвішений на нитці в точці O ; нитка розтягується 
і має довжину  . Визначити кут   при рівновазі, 
якщо натяг нитки T  пропорційний її видовженню. 
Коефіцієнт пропорційності k  (рис. 20). 

Рис. 17. 

Рис. 18. 

Рис. 19 

Рис. 20 



1.9. Стержень AB  утримується у 
рівновазі шарніром A  та тросом, 
перекинутим через нерухомий блок 
D . До кінця троса підвішений 
вантаж Q . До стержня AB  у точці 
C  прикладена горизонтальна сила 
F


. Стержень AB  утворює кут 30  
з горизонтом. Знайти реакцію в 
шарнірі та вагу вантажу Q , якщо 

3CBAC м, 2F кН (рис. 21). 
1.10. Однорідний куб вагою P  

спирається однією з сторін на 
гладку стіну, а ребром на гладкий 
стержень AB , прикріплений до 
стіни шарніром A . Іншим кінцем 
стержень прикріплений до нитки, 
перекинутої через блок O  та з 
вантажем Q  на кінці. Визначити 
вагу Q , необхідну для рівноваги 
та силу тиску куба на стінку, 
якщо KBAK   (рис. 22). 

1.11. Трикутна пластина ABD  
вагою P  підвішена за допомогою 
мотузки KB  і спирається на глад-
ку стінку. Визначити найменше 
значення кута  , при якому мож-
лива рівновага, а також реакцію 
стінки при  45 , dBDAB  ; 

 30BDA  (рис. 23). 
1.12. Однорідний брус вагою 45G Н та довжиною 32l см 

спирається кінцем A  на гладку внутрішню поверхню напівсфе-
ричної чаші, радіус якої 12r см. Проміжною точкою брус 
спирається на ребро чаші. Визначити для положення рівноваги 
бруса: кут   нахилу його поздовжньої осі до горизонталі та 
опорні реакції у точках A  та B  (рис. 24). 

Рис. 24. 

Рис. 21. 

Рис. 23. Рис. 22. 



 
2. ЗБІЖНА ПРОСТОРОВА СИСТЕМА СИЛ. 
 
Приклади розв’язування задач. 
 
Приклад 1. Вантаж P , вагою 10 кН, утримується у рівновазі 

за допомогою каната , перекинутого через блок O  та навитого 
на  лебідку E . Визначити зусилля у стержнях OA , OB  та OC  
крана, якщо площина OAB  горизонтальна, DBAD  , 

ABOA  ,  60DCO ,  30COE  і  90AOB (рис. 25). 
Вагою стержнів знехтувати. 

Розв’язування. Розглянемо 
рівновагу блока O . Відкидаємо 
в’язі (стержні OA , OB , OC  та 
канат) та прикладаємо їхні 
реакції. Оскільки стержні 
закріплені шарнірно і вважаються 
невагомими їхні реакції AS


, BS


 
та CS


 напрямляємо вздовж цих 

стержнів (випадок 4). Сили натягу 
каната 1T


 та 2T


 направлені також 

від точки O  вздовж гнучкої в’язі 
(випадок 3). Натяг каната у всіх 
його точках однаковий, тому з 
умови рівноваги вантажу P , що 
перебуває під дією системи двох 
сил, знайдемо PTT  21 . Таким чином, блок O  перебуває у 
рівновазі під дією збіжної просторової системи сил. 

Скористаємось аналітичними умовами рівноваги збіжної  
системи сил (5). Вибираємо декартову прямокутну систему 
координат. Вісь x  спрямуємо вздовж прямої BA , y  – DO , z  – 
ED . Спроектуємо сили системи на осі вибраної системи 
координат і підставимо отримані проекції у рівняння (5). 
Дістанемо систему трьох лінійних алгебраїчних рівнянь з 
трьома невідомими: 

Рис. 25. 



045cos45cos  BA SS , 
060cos30cos45sin45sin 1  TSSS CBA , 

030sin60sin12  CSTT . 
Отримавши з першого рівняння системи BA SS  , послідовно 

визначаємо з третього рівняння  величину CS ,  потім з другого – 
величину AS : 

  3,37321032  PPSC  кН, 

   3,1932355
2
2

2
3

22
2 










 CBA SPSS  кН. 

Від’ємна величина реакції CS  показує, що напрямок дії цієї 
сили потрібно змінити на протилежний, тобто стержень OC  не 
розтягнутий, як ми припускали, а стиснутий. 

 
Приклад 2. Дано стержневу конструкцію (рис. 26). Сила 

4P кН діє вздовж прямої AB ; 4a м; 5b м; 4c м; 1d м. 
Визначити зусилля у стержнях 1S , 2S , 3S , 4S , 5S , 6S . 

Розв’язування. Розглянемо спочатку вузол A , оскільки у 
ньому збігаються три стержні. На цей вузол діє сила P . 
Припустимо, що всі стержні розтягнуті, тому реакції 1S


, 2S


, 3S


 
напрямляємо від вузла A . Сила P  і реакції 1S


, 2S


, 3S


 

врівноважуються. Складаємо три рівняння рівноваги (5) сил, що 
збігаються у вузлі A : 

0sinsinsincos 321  SSSP ; 
0coscoscos 3  SP ; 

0cossin 1  SP . 
За заданими розмірами визначаємо синуси та косинуси кутів 

 ,  ,  : 

41
4sin

22





ba

a ;   
41
5sin1cos 2  ; 



57
4sin

222





cba

c ;  
57
41cos  ; 

2
1sin

22





ca

c ;  
2

1cos  . 

З третього рівняння рівноваги: 99,2
cos
sin

1 



 PS  кН. 

З другого рівняння: 99,3cos3  PS  кН. 
З першого рівняння: 

12,2sinsinsincos 312  SSPS  кН. 

Далі переходимо до врівноваженої системи сил, прикладеної 
до шарніра D   111 SSS


 , 4S


, 5S


, 6S


. Система рівнянь (5) для 
цієї системи набуде наступного вигляду: 

Рис. 26. 



0sinsinsin 61  SS ; 0cossin65  SS ; 
0coscos 641  SSS . 

Знаходимо синус та косинус кута  : 

42
1cos

222





dba

d ; 
42
41sin

222





dba

d . 

З першого рівняння системи отримаємо: 

44,3
sinsin

sin
16 


 SS  кН. 

З другого рівняння: 
65,2cossin65  SS  кН. 

З останнього рівняння: 
65,2coscos 614  SSS  кН. 

Таким чином, стержні 2, 4, 6 розтягнуті, а стержні 1, 3, 5 
стиснуті. 

 
Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
2.1. Кільце радіуса R  підвішене у 

горизонтальному положенні до 
нерухомої точки O  за допомогою 
кількох ниток довжини l , кінці яких 
розташовані у вершинах вписаного в це 
кільце правильного многокутника. На 
ці нитки одягають друге кільце 
меншого радіуса r , але тієї ж ваги. 
Визначити відношення відстаней OC  
та OD  від вершини до кілець, якщо 
друге кільце ділить l навпіл 
(вважається, що всі нитки натягнуті 
однаково). (рис. 27). 

2.2. Вага вантажу P  утримується трьома стержнями OA , OB  
та OC , два з яких ОВ та ОС лежать у горизонтальній, а ОС та 
ОА – у вертикальній площинах. Визначити зусилля у цих 
стержнях, якщо довжини cOB  , aOC  , bAC   (трикутники 

Рис. 27. 



OAC  та OBC  мають при вершині C  прямі кути)  (рис. 28). 
2.3. Із трьох стержнів AO , BO  та CO , прикріплених до 

вертикальної стіни, стержні AO  та BO  лежать у горизонталь-
ній площині та утворюють зі стіною кути 60 . Третій стержень 
CO  розташований у вертикальній площині, що проходить через 
точку O  та 
середину AB , і 
утворює зі стіною 
кут 30 . Стержні 
прикріплені до стіни 
шарнірами та 
скріплені шарнірами 
в точці O , до якої 
підвішений вантаж 
вагою Р. Визначити 
зусилля в стержнях 
AO , BO  та CO  (рис.29). 

2.4. Вантаж вагою P  висить на трьох 
однакових нитках, прикріплених до вершин 
рівностороннього трикутника ABC , 
розташовано у горизонтальній площині. 
Нитки утворюють однакові кути   з 
вертикаллю. Визначити натяги AT , BT  та CT   
ниток AO , BO  та CO . (Рис. 30). 

2.5–2.6. Знайти методом вирізування 
вузлів зусилля в шести стержнях шарнірно-
стержневої конструкції (рис. 31, 32). Сила P  
діє у напрямку AB , сила Q  – у напрямку 
DE . Розрахункові дані:  
задача 2.5: 4a м; 5b м; 5,2c м ; 9P Н; 8Q Н (рис .31); 
задача 2.6: 5a м; 4b м; 3c м ; 10P Н; 7Q Н (рис .32). 

2.7. Конструкція переносного крана, який піднімає вантаж Q  
вагою 2 т, зображена на рис. 33. 2 AFAEAB м; кут 

 90EAF , площина крана ABC  ділить прямий двогранний кут 
EABF  навпіл. Визначити зусилля у вертикальній стійці AB а 

Рис. 29. Рис. 28. 

Рис. 30. 



також сили натяги струни BC  та тросів BE  та BF . Вагою 
елементів крана знехтувати.  

2.8. До вершини B  триноги ABCD  підвішений вантаж E  
вагою 10  Н. Ніжки мають однакову довжину і закріплені на 
горизонтальній підлозі. Визначити зусилля у кожній ніжці, якщо 
відомо, що вони утворюють з вертикаллю BE  рівні кути 
величиною 30 . (рис. 34). 
 

 
 

          Рис. 31.     Рис. 32. 

Рис. 33. Рис. 34. 



    3. ДОВІЛЬНА ПЛОСКА СИСТЕМА СИЛ. 
 
Приклади розв’язування задач. 
 
Приклад 1. Вантаж вагою 15Q Н підвішений на нитці, яка 

огинає коток O  і прикріплена до кінця C  стержня AC , 
шарнірно закріпленого у точці A . Стержень має рухому опору в 
точці B . Визначити величини реакцій в опорах стержня, якщо 

1a м, 60P Н, 30 q  Н/м, 10M Нм. 

Розв’язування. Маємо задачу рівноваги системи двох тіл: 
вантажу Q  та стержня AC , з’єднаних за допомогою нитки 
(внутрішня в’язь системи).  

Розглянемо рівновагу вантажу. Застосуємо аксіому  про 
звільнення від в’язей. Відкинемо в’язь та прикладемо її реакцію 
– силу натягу T


 (випадок 3). Вантаж перебуває під дією двох 

сил: Q


 та T


. Згідно з аксіомою про абсолютно тверде тіло ці 
дві сили рівні за величиною, протилежні за напрямком та мають 
спільну лінію дії, тобто 

15QT  Н. 
Тепер розглянемо рівновагу стержня. Звільнимо стержень від 

в’язей у точках A , B , C  та прикладемо їхні реакції. Оскільки 
величина сили натягу T  стала по всій довжині нитки, 
прикладемо її у точці C . У точці B  маємо рухомий шарнір , а у 
точці A  – нерухомий (випадок 5). Відкинемо їх та прикладемо 

Рис. 35. 



відповідні реакції (рис. 5 та 6). Дістали задачу про рівновагу 
абсолютно твердого тіла під дією плоскої довільної системи сил. 
Розподілене за лінійним законом навантаження 0q  замінимо 
його рівнодійною, яка має напрямок навантаження, прикладена 
в центрі цієї системи паралельних сил (у точці, що ділить 
відрізок прикладання навантаження у відношенні 2:1,  
починаючи від нульової точки) і за величиною рівна: 

5,435,0 0  aqRq Н. 
Виберемо систему координат та запишемо умови рівноваги 

отриманої системи сил (14), вибираючи за центр моментів точку 
A  (точка прикладання двох невідомих за величиною сил): 

045cos  AXP ;   045sin  ABq YRPRT ; 
03445sin68  MaRaPaRaT Bq . 

Підставивши в отриману систему лінійних алгебраїчних 
рівнянь відповідні числові значення, послідовно (з першого 
третього та другого рівнянь) визначаємо: 

230
2
260 AX Н; 

24,22
3

1032120104
2
26065,4815

3
1 










BR Н; 

69,9
3

2120103
2
2605,415 AY  Н. 

В результаті ми отримали від’ємне значення складової 
реакції AX . Це означає, що насправді ця складова має напрямок 
дії, протилежний до вказаного на рисунку. 

 
Приклад 2. Визначити 

реакції опор та реакції у 
шарнірному з’єднанні 
складеної балки AB , що 
перебуває під дією сили 

5P кН, рівномірно 
розподіленого навантаження   

Рис. 36. 



інтенсивністю 1q кН/м та пари сил з моментом 4M кНм. 
Кут  45 .  Вагою балки знехтувати. 

Розв’язування. Згідно з аксіомою про звільнення від в’язей 
відкинемо зовнішні в’язі та прикладемо їх реакції (рис. 37). 
Розглянемо врівноважену систему сил, прикладених до всієї 
балки. Запишемо рівняння рівноваги (14), вибравши за центр 
моментів точку B : 

0coscos  BA RPX ; 0sin3sin  BA RqPY ; 
05,335sin6  MqPYM AA . 

Далі розглядаємо рівновагу частини BC  (рис. 38). 
Отримаємо наступні три рівняння: 

0cos  BC RX ; 0sin  BC RY ; 02sin  BRM . 

Звідки послідовно отримаємо: 

22
sin2




 MRB кН; 2sin  BC RY  кН; 

2cos  BC RX  кН. 
Далі з системи рівнянь рівноваги всієї системи сил, 

прикладених до балки AB , дістанемо: 

2
252coscos  BA RPX  кН; 

2
251sin3sin  BA RqPY  кН; 

2
1255,335sin6  MqPYM AA  кНм. 

 
Приклад 3. Однорідна балка AB вагою 100 Н вільно сперта у 

точці A  і утримується під кутом 45  до горизонту двома 
стержнями BC  і BD . BCD  – рівносторонній трикутник. Точки 

   Рис. 37.      Рис. 38. 



C  і D  лежать на вертикальній прямій. 
Нехтуючи вагою стержнів та вважаючи 
закріплення у точках B , C  та D  
шарнірними, визначити реакцію опори A  
та зусилля у стержнях (рис. 39). 

Розв’язування. Прикладаємо до балки 
AB  активну силу –сила ваги P


. Напрямок 

дії – паралельно вертикальній прямій CD  
вниз, точка прикладання – середина 
AB (оскільки балка однорідна).  

Згідно з аксіомою про звільнення від 
в’язей відкидаємо в’язі та прикладаємо їхні 
реакції (рис. 40). Реакцію у точці A  на-
прямляємо по нормалі до спільної дотичної 
поверхні, реакції у стержнях напрямляємо 
вздовж стержнів у напрямку від тіла.  

Балка перебуває у рівновазі під дією 
плоскої довільної системи чотирьох сил. 
Вибираємо систему координат та записуємо систему рівнянь 
рівноваги (14). За центр моментів вибираємо точку B , як точку 
прикладання двох невідомих сил: 

045sin30cos30cos  ADC NSS ; 
045cos30sin30sin  PNSS ADC ; 

BM : 045cos5,0  ABNABP A . 
З третього рівняння системи знаходимо: 

2254
2  PN A  Н. 

Далі: 3
6

ADC NSS   ; PNSS ADC  2 . 

Звідки: 43,39
3
31252

3
6

2
1

































 PNS AC Н; 

58,101
3
3252

3
6

2
1
































 PNS AD  Н. 

Отже, стержень BC  розтягнутий, стержень BD  – стиснутий. 

Рис. 39. 

Рис.40. 



Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
3.1–3.2. Визначити реакції опор балик AB . Усі діючі 

навантаження та розміри вказані на рисунках. Вагою балки 
знехтувати.  Розрахункові дані:  
задача 3.1: 101 P кН; 62 P кН; 6M кНм;  5,1q кН/м; 

 60   (рис. 41); 
задача 3.2: 9G кН;  8M кНм; 3q  кН/м;  30  (рис. 42). 

3.3–3.4. Жорстка рама закріплена у точці А шарнірно, а у 
точці В прикріплена до шарнірної опори на котках. Усі діючі 
навантаження та розміри вказані на рисунку. Визначити реакції 
опор. Вагою рами знехтувати. Розрахункові дані: 
задача 3.3: 100M Нм; 201 F Н; 302 F Н; 5,0 м (рис. 43); 
задача 3.4: 100M Нм; 101 F Н; 402 F Н; 5,0 м (рис. 44). 

3.5. Визначити реакції закріплення консольної балки, яка 
перебуває під дією розподіленого навантаження, зосередженої 
сили та пари сил, якщо, 30P Н; 20 q  Н/м; 8M Нм. Вагою 

Рис. 41.            Рис. 42. 

 Рис. 43.       Рис. 44. 



балки знехтувати. (рис. 45). 
3.6–3.9. Визначити реакції опор та реакції у 

шарнірних з’єднаннях складених балок та рам, 
зображених на рисунках. Вагою складових частин 
знехтувати. Розрахункові дані:  
задача 3.6: 20P Н; 40 q Н/м; 5M Нм 
(рис. 46); 
задача 3.7: 15P Н; 20 q Н/м; 4M Нм 
(рис. 47); 

задача 3.8: 201 F кН; 252 F  кН; 20 q  кН/м, 51 q  кН/м, 
10M кНм; 1l  м (рис. 48); 

задача 3.9: 101 F  кН; 82 F  кН; 10 q  кН/м, 21 q  кН/м, 
8M  кНм; 3l  м (рис. 49). 

 
 
3.10. Похила балка AE , на яку діє момент 6M кН·м, 

спирається на горизонтальну балку BC , до якої прикладена 

Рис. 45. 

  Рис. 46.           Рис. 47. 

        Рис. 48.           Рис. 49. 



сила 31F  кН. Визначити 
реакції опор. Вагою балок 
знехтувати. DBEDCE  ; 

1AE  м  (рис. 50). 
3.11. Однорідний стержень 

AB  вагою 100 Н опирається 
одним кінцем на гладку 
горизонтальну підлогу, 
другим – на гладку площину, 
нахилену під кутом 30  до 
горизонту. До кінця B  
прикріплена мотузка, 
перекинута через блок C  з 
вантажем P  на кінці. Частина 
BC  мотузки паралельна похилій площині. Визначити вагу 
вантажу P  та тиски AN  та BN  на підлогу та похилу площину 
(рис. 51). 

3.12. Між двома гладкими похилими 
площинами OA  та OB  покладено два 
гладкі однорідні циліндри, які 
дотикаються один до одного. Циліндр з 
центром 1C  має вагу 101 P Н, циліндр з 
центром 2C  – вагу 302 P Н. Визначити 
кут   між прямою 21CC  та горизонталь-
ною віссю 1xOx ,  тиски 1N  та 2N   циліндрів на площини, а 
також величину N  взаємного тиску 
циліндрів (рис. 52). 

3.13. Кран для підйому вантажу 
складається з балки AB , нижній кінець якої 
з’єднується зі стіною шарніром A , а верхній 
утримується горизонтальним тросом BC . 
Визначити натяг троса BC  та тиск на опору 
A , якщо відомо, що вага вантажу 2P кН,  
вага балки 1AB кН прикладена у середині 
балки, кут  45 (рис. 53). 

Рис. 50. 

Рис. 51 

Рис. 52. 

Рис. 53. 



3.14. Однорідний брусок AB спирається кінцем A  на 
горизонтальну и кінцем B  на вертикальну площини. До кінця 
A  бруска прикріплена нитка, перекинута через блок. До іншого 
кінця нитки підвішений вантаж Q . Найти кує   між бруском та 
горизонтом у положенні рівноваги. Вага бруска Р.  (Рис. 54). 

3.15. Однорідний стержень масою m  з точковими масами 1m  
та 2m  такими, що 21 24 mmm   перебуває у рівновазі у 
гладкому круговому кільці, розташованому у вертикальній 
площині. Визначити кут   нахилу стержня до горизонту та тиск 
точкових мас на кільце. (Рис. 55). 

 

 
Рис. 54. Рис. 55. 



4. СИЛИ ТЕРТЯ. 
 
Приклад розв’язування задачі. 
 
Приклад. Вантаж B  вагою P  утримується за допомогою 

троса BAD  у рівновазі при підйомі по шорсткій поверхні, яка 
має форму четвертої частини кругового циліндра. Коефіцієнт 
тертя між поверхнею і вантажем  tgf , де   – кут тертя. 
Визначити натяг троса як функцію кута  . Знайти умову, якій 
має задовольняти кут  , щоб натяг троса набував екстремаль-
ного значення. Розмірами вантажу та блоку A  знехтувати. 

Розв’язування: Розглянемо рівно-
вагу вантажу B . Відкидаємо в’язі 
(трос BAD  та круговий циліндр) та 
прикладаємо їх реакції. Сила натягу T


 

напрямлена від точки B  вздовж троса, 
а реакцію стінки кругового циліндра 
розкладемо на дві складові, одна з 
яких N


 напрямлена нормально до 

його поверхні, тобто вздовж радіуса 
BO , а друга – сила тертя TF


, напрямлена по дотичній до кола в 

точці дотику з вантажем. Таким чином, вантаж B  перебуває в 
рівновазі під дією чотирьох сил, як зображено на рис. 56. 
Скористаємось аналітичними умовами рівноваги збіжної 
системи сил (5). Вибираємо декартову прямокутну систему 
координат, як показано на рисунку. Спроектуємо сили системи 
на осі вибраної системи координат і підставимо отримані 
проекції у рівняння (5) (третє рівняння системи перетворюється 
у тотожність). Дістанемо систему лінійних алгебраїчних 
рівнянь:  

sin sin 0,TF P T     
cos cos 0.N P T     

Враховуючи співвідношення NfNFT  tg , 45
2

  
  та 

розв’язавши систему рівнянь відносно невідомої T, отримаємо:  

Рис. 56 



 sin

sin 45
2

T P



   
 

 


. 

Натяг тросу T набуватиме екстремального значення за умови 

0dT
d




, що еквівалентна рівнянню  

 tan
2.

tan 45
2




   
 

 


 

 
Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
4.1. До вертикальної стіни приставлена 

драбина AB , яка спирається своїм нижнім 
кінцем на горизонтальну підлогу. 
Коефіцієнт тертя драбини по стіні 1f , по 
підлозі 2f  . Вага драбини разом з людиною, 
що перебуває на ній, дорівнює P  і 
прикладена у точці C , яка ділить довжину 
драбини у відношенні nm : . Визначити 
найбільший кут   між драбиною та стіною 
в положенні рівноваги, а також нормальні 
складові реакцій AN  стіни та BN  підлоги 

для цього значення   (рис. 57). 
4.2. Вантаж A  вагою Q  лежить 

на шорсткій, нахиленій до горизонту 
під кутом  , площині і утримується 
ниткою, яка намотана на зовнішній 
ступінь блока радіуса R . За якої ваги 
P  вантажу B  система перебуватиме 
в стані рівноваги, якщо коефіцієнт 
тертя ковзання вантажу A  дорівнює f , а радіус меншого 
ступеня блоку 2Rr  ? (Рис. 58). 

Рис .57. 

Рис. 58 



4.3. Прямолінійний однорідний важіль 
AO  вагою P  і довжиною l2  поміщений між 
двома нерухомими неідеальними опорами A  
та B  ( aAB  ) і навантажений на нижньому 
своєму кінці вантажем вагою Q . Знайти 
найбільше значення Q , за якого сили тертя 
утримують важіль в рівновазі. Коефіцієнт 
тертя дорівнює f , кут нахилу стержня до 
горизонту становить   (рис. 59). 

4.4. На двох нахилених під кутом 
45  до горизонту площинах лежать 

три куби вагою Q  кожен. Відомий 
кут тертя   між площинами, які 
дотикаються. Яку вертикальну силу 
P  потрібно прикласти до нижнього 
куба, щоб підняти його (рис. 60)?  

4.5. Напівциліндр вагою Q  і 
радіусом r  спирається на два інших 
напівциліндри вагою 1Q  і радіусами 

1r , які лежать на горизонтальній 
площині. Тертя має місце лише між 
площиною та нижніми 
напівциліндрами. Визначити 
відстань x , за якої почнеться 
ковзання, якщо коефіцієнт тертя 
дорівнює f  (рис. 61). 

4.6. Циліндр з радіусом r  і вагою 
Q2  розрізаний вздовж діаметральної 

площини на дві половини, які 
спираються на гладку площину (рис. 
62). Кут   відомий. Знайти при 
рівновазі: 1) коефіцієнт тертя f  між площинами розрізу; 2) 
реакції опор A і B ; 3) тиск P  між напівциліндрами, а також 
відстань x точки його прикладання. 

Рис. 59 

Рис. 60 

Рис. 61 

Рис. 62 



4.7. Три вантажі A , B , C  
вагою 10 Н, 30 Н та 60 Н, 
відповідно, лежать на площині, 
нахиленій під кутом   до 
горизонту. Вантажі з’єднані 
тросами, як показано на рис. 63. 
Коефіцієнти тертя між вантажами 
та площиною дорівнюють 1,0Af ; 

25,0Bf ; 5,0Cf , відповідно. Визначити кут  , за якого тіла 
рівномірно рухаються вниз по площині. Знайти також натяги 
тросів ABT  та BCT . 

4.8. На верхній грані прямокутного 
бруса B , вага якого становить 200 Н, 
міститься прямокутний брус A  вагою 
100 Н. Брус B  спирається своєю 
нижньою гранню на горизонтальну 
поверхню C , причому коефіцієнт тертя 
між ними 2,02 f . Коефіцієнт тертя між 
брусами A  та B  5,01 f . На брус A  діє 
сила 60P H, яка утворює кут  30  з горизонтом. Чи буде 
брус A  рухатися відносно бруса B ? Чи буде брус B  рухатися 
відносно площини C  (рис. 64)? 

4.9. Вантаж Q  може ковзати по 
шорстким горизонтальним напрямним 
CD . До вантажу прикріплений трос, 
який проходить через гладкий отвір 
A . До другого кінця троса 
прикріплений вантаж P . Коефіцієнт 
тертя вантажу і напрямної 1,0f . 
Вага вантажу 100Q  Н, вантажу 

60P  Н. Відстань від отвору A  до осі напрямних 15OA  см. 
Визначити межі зони застою (геометричного місця положення 
рівноваги вантажу). Розмірами вантажу та отвору знехтувати 
(рис. 65). 

Рис. 63 

Рис. 64 

Рис. 65 



4.10. Однорідний стержень своїми кінцями A  та B  може 
ковзати по негладкому колу радіуса a . Відстань OC  стержня до 
центра O  кола, розташованого у вертикальній площині, 
становить b . Коефіцієнт тертя між стержнем та колом дорівнює  
f . Визначити для положення рівноваги стержня кут  , який 

утворює відрізок OC  з вертикальним діаметром кола (рис. 66). 
4.11. Зігнута у вигляді півкола тонка 

однорідна дротина перебуває у рівновазі, 
спираючись точкою 0M  на нерухому опору 
(рис. 67). Потім дротину перемістили так, що 
вона опинилася у рівновазі, спираючись на 
опору у точці M , положення якої 
визначається кутом  . Знайти: значення 
коефіцієнта тертя ковзання f  для положення 
M ; величину кута max , за якого дротина 
перебуває у рівновазі (максимальне значення 
коефіцієнта тертя ковзання maxf ); величину 
максимального значення коефіцієнта тертя 
ковзання maxf .  

 
Рис. 67. 

Рис. 66 



5. ДОВІЛЬНА ПРОСТОРОВА СИСТЕМА СИЛ. 
 
Приклади розв’язування задач. 
 
Приклад 1. Однорідна прямокутна плита вагою P  зі 

сторонами 3AB ; 2BC  закріплена в точці A  сферичним 
шарніром, а в точці B  циліндричним шарніром і утримується у 
рівновазі невагомим стержнем CC  . На плиту діє пара сил з 
моментом M , яка лежить у площині плити, та сили 1F


 (лежить 

у площині, паралельній площині xz ) і 2F


  (напрямлена 
паралельно осі y ). Точки E  та D  – середини відповідних 
сторін. Визначити реакції в’язей у точках A , B , C . 
Розрахункові дані: 5P кН; 6M кНм; 61 F кН; 102 F кН; 

8,0 м (рис. 68). 
Розв’язування. Згідно з 

аксіомою про звільнення від 
в’язей відкидаємо в’язі у 
точках A  (сферичний шар-
нір), B  (циліндричний шар-
нір) і C  (абсолютно твердий 
стержень) та прикладаємо їхні 
реакції. Вибираємо систему 
координат з початком у точці 
B . Для отриманої просто-
рової системи сил складаємо 
систему шести рівнянь 
рівноваги довільної просторової системи сил (13): 

060sin1  FX A ;  060cos 2  FSYY CBA
 ; 

060sin60cos1  PSFZZ CBA
 ; 

0260sin60cos1   
CSFP ; 

05,1360cos3 1    PFZ A ;

0360sin5,1 12   
AYFFM . 

 

Рис. 68. 



а)    б) 
Рис. 69. 

Послідовно отримаємо: 
з першого рівняння : 2,53360sin1  FX A кН; 

з четвертого рівняння: 15,1
3

32
60sin2

60cos1 


FPSC кН; 

з п’ятого рівняння:  5,05,060cos1  PFZ A
 кН; 

з шостого рівняння: 23,935,760sin
323
12  



FFMYA кН; 

з другого рівняння: 35,1
3

325,260cos 2  FSYY CAB
  кН; 

з третього рівняння:  5,160sin60cos1  PSFZZ CAB
 кН. 

Таким чином, реакція AZ


 має напрямок протилежний 
вказаному на рисунку; стержень  CC   розтягнутий. 

 
Приклад 2. Знайти реакції стержнів, які підтримують тонку 

горизонтальну однорідну плиту ABCD вагою G . На плиту діє 
сила P , направлена вздовж сторони AB . Схема конструкції 
показана на рис. 69а. Розрахункові дані: 6G кН, 9P кН, 

5a м, 4b м, 3c м.  



Розв’язування. Розглянемо систему врівноважених сил, що 
діють на плиту (рис. 69,б).  Активними силами є вага плити G


, 

прикладена у центрі ваги, тобто у геометричному центрі 
симетрії плити, та сила P


. Припускаючи, що стержні 1 – 6 

розтягнуті, прикладаємо їх реакції 1S


, 2S


, 3S


, 4S


, 5S


, 6S


 у 
вузлових точках вздовж стержнів у напрямку від тіла (плити). 
Вибираємо систему координат xyz  таким чином, щоб 
координатні осі перетинали якомога більше стержнів (рис. 69б). 

Записуємо шість рівнянь рівноваги (13), враховуючи умови 
рівності нулю момента сили відносно осі: 

0sinsinsinsin 635  SSSP ; 0cossin6 S ; 
0coscoscos 421635  SSSSSSG ; 

0cos5,0 342  bSbGbSbS ; 
0cos5,0 321  aSaGaSaS ; 0sin3 bS . 

За заданими лінійними розмірами визначаємо значення 
тригонометричних функцій кутів  ,  ,  : 

34
5sin

22





ca

a ; 
34
3cos

22





ca

c ; 

25
41sin

222

22





cba

ba ; 
25

3cos
222





cba

c ; 

41
5sin

22





ba

a ; 
41
4cos

22





ba

b . 

Далі послідовно розв’язуємо отриману систему рівнянь, 
зауважуючи при цьому, що множники лінійних розмірів у 
рівняннях моментів скорочуються. З другого та шостого рівнянь 
маємо: 06 S  та 03 S , тобто стержні 3 та 6 не навантажені і за 
даної схеми навантаження не потрібні для утримання плити у 
стані рівноваги.  

З першого рівняння: 5,105349sin5  PS кН. 
Додавши третє та п’яте рівняння, дістанемо:  

5,165,0cos54  GSS кН. 



Віднімаючи від третього рівняння четверте отримаємо: 
5,165,0cos51  GSS кН 

І , нарешті, з п’ятого рівняння знайдемо: 
5,195,012  GSS кН. 

Отже, стержні 1, 2, 4 стиснуті, стержень 5 розтягнутий, 
стержні 3 та 6 ненавантажені. 

 
Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
5.1. Однорідні прямокутні двері, що мають вертикальну вісь 

обертання, прочинені на кут  60CAD  і утримуються у цьому 
положенні за допомогою двох мотузок, одна з яких CD  
перекинута через блок і натягується 
вантажем 100P Н, інша, EF , 
прикріплена у точці F  до стіни і 
розташована паралельно осі y . Вага  
дверей 300Н, висота 1AB м, ширина 

3ABBHAD  , 4ABEH  . Нехтуючи 
тертям у блоці визначити натяг мотузки 
EF  та реакції циліндричного 
підшипника у точці A  та підп’ятника у 
точці B   (рис. 70). 

5.2. Однорідна квадратна пластинка 
ABCD  зі стороною 30a см і вагою 

5P Н закріплена в точці A  сферичним 
шарніром, а у точці B  – циліндричним. 
Сторона AB  горизонтальна. У точці Е 
пластинка спирається на вістря. У точці  
H  на пластинку діє сила F


, паралельна 

стороні АВ. Знайти реакції у точках A , 
B  та E , якщо EDCE  , 10BH  см, 

10F Н і пластинка утворює з 
горизонтальною площиною кут  30  
(рис. 71). 

5.3. Кругла платівка, вагою якої нехтуємо, перебуває у 
рівновазі в горизонтальному положенні, спираючись центром на 

Рис. 70 

Рис.71 



вістря O . Не порушуючи рівноваги, по околу платівки 
помістили вантажі 1P  вагою 5,1 Н, 2P  вагою 1Н і 3P  вагою 2 Н. 
Визначити кути   і   (рис. 72) 

5.4. Однорідна прямокутна плита 
вагою 4P кН зі сторонами 

3AB ; 4BC  закріплена в точці 
A  сферичним шарніром, а в точці 
B  – циліндричним шарніром і 
утримується у рівновазі невагомим 
стержнем DD  . На плиту діє пара 
сил з моментом M , яка лежить у 
площині плити, та сили 1F


 (лежить у 

площині, паралельній площині xz ) і 

2F


  (лежить у площині, паралельній 
площині yz ). Точки E  та H  – 
середини відповідних сторін. 
Визначити реакції в’язей у точках A , 
B , D . Розрахункові дані: 4P кН; 

2M кНм; 31 F кН; 72 F кН; 
5,0 м (рис. 73). 

5.5. Однорідна прямокутна плита 
вагою 5P кН зі сторонами 

3AB ; 2BC  закріплена в точці 
A  сферичним шарніром, а в точці 
B  – циліндричним шарніром і 
утримується у рівновазі невагомим 
стержнем CC  . На плиту діє пара сил 
з моментом M , яка лежить у 
площині плити та сили  1F


  

(напрямлена паралельно осі y ) і 2F


 (лежить у площині, 
паралельній yz ). Точки E  та D  – середини відповідних сторін. 
Визначити реакції в’язей у точках A , B , C . Розрахункові дані: 

5P кН; 6M кНм; 81 F кН; 102 F кН; 8,0 м (рис. 74).  

Рис. 72 

Рис. 73 

Рис. 74 



5.6. Однорідна прямокутна пластинка 
ABCD  спирається на три точкові опори, 
дві з яких розташовані у вершинах 
прямокутника A  та B , а третя – у деякій 
точці E . Вага пластинки дорівнює P . 
При горизонтальному положенні пластин-
ки тиски на опори у точках A  та B , 
відповідно, рівні P25,0  та P2,0 . Знайти тиск EN  на опору у 
точці E  та координати цієї точки, якщо довжини сторін 
пластинки a  і b  (рис. 75). 

5.7. Стержень AB  утримується у стані рівноваги 
горизонтальними мотузками AD  та BC . При 
цьому у точці A  стержень спирається на 
вертикальну стіну, на якій міститься точка D , а 
у точці B  – на горизонтальну підлогу. Відрізок 
AC  вертикальний. Вага стержня 8 Н. Тертям у 
точках A  і B  знехтувати. Перевірити, чи може 
стержень залишатись у стані рівноваги, та 
визначити натяги AT  і BT  мотузок та реакції 
площин спирання, якщо  60BCEABC  
(рис. 76).  

5.8. Фрамуга ABCD  вагою 
100Q Н відчинена на кут 
 60 . Дано BHBD  ; 

EDCE  ; мотузка EF  
паралельна прямій DH . 
Визначити зусилля P


, необхідне 

для утримання фрамуги у 
рівновазі та реакції петель A  та 
B  (рис. 77). 

5.9 – 5.10. Знайти реакції стержнів, які підтримують тонку го-
ризонтальну однорідну плиту ABCD  вагою G . На плиту діє сила 
P , напрямлена вздовж сторони AB . Схема конструкцій показана 
на рис. 78 (задача 5.9) та 79 (задача 5.10). Розрахункові дані:  
задача 5.9. 35G кН, 40P кН, 3a м, 5b м, 4c м; 
задача 5.10. 14G кН, 15P кН, 3a м, 5,3b м, 4c м. 

Рис. 75 

Рис. 76 

Рис. 77 



 
5.11.  Прямокутна ляда утримується у горизонтальному 

положенні стійкою FG , на яку пластина спирається у точці F  
на відстані  5,1EF м від осі ляди. 
Вага ляди 180P Н; її довжина 

3,2CD м; ширина 75,0CE м, 
відстань від шарнірів до країв ляди  
до шарнірів 15,0 BCAE м. Знайти 
реакції шарнірів A  і B  та зусилля  у 
стійці FG  (рис. 80). 

5.12. Драбина вагою 300P Н 
прикріплена до кузова вантажівки за 
допомогою циліндричних шарнірів 
A  і B  та стержня EF . Кут між 
драбиною та вертикальною 
площиною  60 . Визначити 
реакцію в стержні EF  та шарнірах 
A  та B , якщо AFABEAEC  . 
Центр ваги драбини міститься у 
точці перетину діагоналей. На 
нижній сходинці драбини стоїть 
людина вагою 600Q Н (рис. 81). 

5.13. Важкий однорідний стержень AB підвішений на двох 
вертикальних нитках CA  і BD  довжиною l . На стержень діє в 

Рис. 78      Рис.79 

Рис. 80 

Рис. 81 



горизонтальній площині пара з моментом M . Визначити кут  , 
на який повернеться стержень навколо вертикальної осі 
порівняно з положенням, в якому він перебуває під дією лише 
власної ваги. 

5.14. Однорідна прямокутна рама 
вагою 200Н прикріплена до стіни за 
допомогою сферичного шарніру A  та 
петель B  і утримується в 
горизонтальному положенні мотузкою 
CE , прив’язаною у точці C  рами та до 
цвяха E , вбитого у стіну на одній 
вертикалі з A , причому 

 30BACECA . Визначити натяг 
мотузки та реакції опор (рис. 82). 

5.15. Стержні AO , AB  і AC  
прикріплені до горизонтальної підлоги 
за допомогою сферичних шарнірів O , 
B , C . Стержні AB  і AC  невагомі, вага 
однорідного стержня AO  дорівнює P . 
Вертикальні площини OAB  і CAB  
взаємно перпендикулярні. До точки A  
прикладена горизонтальна сила F


, яка 

лежить у площині трикутника CAB . 
Визначити реакції у шарнірах O , B , C  
(рис. 83). 

Рис. 82 

Рис. 83 



 
  
 
6. ЗВЕДЕННЯ ДОВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ СИЛ ДО 

НАЙПРОСТІШОГО ВИГЛЯДУ. 
 
Приклад розв’язування задачі. 
 
Приклад. Вздовж ребер 

прямокутного паралелепіпеда, 10 м, 
4 м та 5 м завдовжки, діють шість 
сил: 41 P Н, 62 P Н, 33 P Н, 

24 P Н, 65 P Н, 86 P Н. Звести 
цю систему сил до канонічного 
вигляду і визначити координати x  та 
y  точки перетину центральної 

гвинтової осі з площиною Oxy  (рис. 84). 
Розв’язування: За початковий центр зведення вибираємо 

початок координат O . Знаходимо головний вектор R


 та 
головний момент OM  системи: 

052  PPRx ; 241  PPRy Н; 563  PPRz Н. 

38,529222  zyx RRRR


Н. 

  0,cos 
R
RiR x


;   37,0,cos 

R
R

jR y



;   93,0,cos 

R
RkR z


. 

50105 31  PPM x Нм; 4245 32  PPM y Нм; 
68410 42  PPM z Нм. 

Знаходимо головний момент динами, проектуючи вектор 
OM  на вектор R


: 

5,47
29

685422
2221 






zyx

zzyyxx

RRR

RMRMRM
M  Нм. 

Складаємо рівняння центральної гвинтової осі. На підставі 

Рис. 84 



(11) та одержаних вище формул маємо: 
 

5
268

2
242

0
2550 xxzy  . 

Далі знаходимо: 9,11x м; 10y м; 0z м. 
 
Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
6.1. До вершин прямокутного паралелепіпеда, основою якого 

є квадрат зі стороною 5,0a  м, та висотою – 5,1h м, 
прикладені чотири сили рівної величини 20P  Н. Визначити 
головний вектор та головний момент цієї системи сил відносно 
початку координат (рис. 85). 

6.2. При установці панельної коробки до неї прикладені 
чотири сили  однакової  величини 104331  PPPP Н і пару 
сил з моментом 10M Н·м. Визначити головний вектор R


 та 

головний момент OM


 даної системи сил відносно початку 
координат, якщо 122  acb м (рис. 86). 

 

6.3. Вздовж трьох ребер прямокутного 
паралелепіпеда, які не перетинаються та не є 
паралельними, діють три рівні за модулем 
сили P  (рис. 87). Яке співвідношення повинне 
існувати між довжинами ребер a , b  та c , 
щоб ця система зводилась до однієї 
рівнодійної? 

6.4. До правильного тетраедра ABCD , ребра якого 
дорівнюють a , прикладені сили: 1F


 вздовж ребра AB , 2F


 – 

    Рис. 85            Рис. 86 

Рис. 87 



вздовж CD  і 3F


 в точці E  – середині ребра BD . Величини сил 

1F


 та 2F


 довільні, а проекції сили 3F


 на осі x , y  та z  рівні 

6
35

2F ;
2
2F ; 

3
2

2F . Чи зводиться ця 

система до однієї рівнодійної? Якщо 
зводиться, то знайти координат x  та z  
точки перетину лінії дії рівнодійної з 
площиною Oxz  (рис. 88). 

6.5. До вершин куба, ребра якого 
мають довжину 5 см, прикладені, як 
показано на рис. 89, шість рівних за 
модулем сил, по 2Н кожна. Звести цю 
систему сил до найпростішого вигляду.  

6.6. Систему сил: 81 P H, 
напрямлену вздовж осі Oz , і 122 P H, 
направлену паралельно осі Oy , як 
вказано на рис. 90, де 3,1OA м, звести 
до канонічного вигляду, визначивши 
величину їх головного моменту M  
відносно довільної точки, яка лежить на 
центральній гвинтовій осі. Знайти кути 
 ,   та  , які утворює центральна 
гвинтова вісь з координатними осями, а 
також координати x  та y  точки її 
перетину з площиною Oxy . 

6.7. Три сили 1P


, 2P


 і 3P


 лежать в 
координатних площинах та паралельні 
осям координат, але можуть бути 
направлені як в один, так і в інший бік. 
Точки їх прикладення A , B  і C  
містяться на заданих відстанях a , b  та 
c  від початку  координат. Яку умову 
мають задовольняти величини цих сил, 
щоб вони зводились до однієї 

Рис. 88 

Рис. 89 

Рис. 90 

Рис. 91 



рівнодійної? Яку умову повинні задовольняти величини цих 
сил, щоб існувала центральна гвинтова вісь, що проходить через 
початок координат (рис. 91)?  

6.8. Вздовж ребер куба, довжиною a , 
діють дванадцять рівних за модулем сил 
P , як вказано на рис. 92. Звести цю 
систему сил до канонічного вигляду і 
визначити координати x  та y  точки 
перетину центральної гвинтової осі з 
площиною Oxy .  

6.9. Чотири сили 1F


, 2F


, 3F


 та 4F


 
лежать в координатних площинах і 
паралельні осям координат. Точки їх 
прикладення A  і B  містяться на заданих 
відстанях 4,5 м та 3 м від початку  
координат як показано на рис. 93. Звести 
цю систему сил до канонічного вигляду і 
визначити координати x  та z  точки 
перетину центральної гвинтової осі з 
площиною Oxz . 

6.10. До чотирьох вершин A , H , B  і 
D  куба прикладені чотири рівних за 
модулем сили: PPPPP  4321 , 
причому сила 1P


  напрямлена вздовж AC , 

2P


  – вздовж HF , 3P


– вздовж BE  і 4P


 – 
вздовж DG . Звести цю систему сил до 
найпростішого вигляду  (рис. 94). 

 

Рис. 92 

Рис. 93 

Рис. 94 



7. ЦЕНТР ВАГИ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТІЛА. 
 
Приклад розв’язування задачі. 
 
Приклад. Визначити положення центру ваги однорідного 

кругового сегмента AMB , якщо радіус кола рівний r , а 
центральний кут становить 2 . 

Розв’язування: Вибираємо осі 
координат: спрямуємо вісь x  вздовж осі 
симетрії, початок координат візьмемо в 
центрі кола O . Оскільки центр ваги 
кругового сегмента AMB  лежить на його 
осі симетрії, тобто на осі x , то 0Cy . 
Знайдемо абсцису Cx  центра ваги C . Для 
цього представимо площу сегменту AMB  
як різницю двох площ: площі 1s  
кругового сектора OAMB  та площі 2s  рівнобедреного 
трикутника OAB , тобто 21 ssS   (рис. 95). Тепер формулу 
(17) можна записати у вигляді: 

21

2211
ss

sxsxxC 


 ,                              

де 1x  та 2x  – відповідно, абсциси центрів ваги 1C  і 2C  
кругового сектора OAMB  та трикутника OAB . Знаходимо: 

 2
1 rs ,  cossin2

1 rs , 

 sin

3
2

1 rx ,  cos
3
2

2 rx . 

Далі отримаємо: 











cossin

sin
3
2

cossin

cossincos
3
2sin

3
2

3

22

22

r
rr

rrrr
xC . 

Отже, координати центра ваги С кругового сегмента мають 
вигляд: 



cossin

sin
3
2 3

rxC ; 0Cy . 

 

Рис. 95 



Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
7.1. Визначити положення центра ваги G  площі, яка роз-

ташована між колом та двома дотичними, що проведені до нього 
з точки A ; радіус кола r , а центральний кут 2   (рис. 96).  

7.2. Визначити координати центра ваги пластинки, вигляд і 
розміри якої вказані на рис. 97.  

7.3. На хорді квадранта, як на діаметрі, описано півколо так, 
що між ним та квадрантом DACB  утворюється лунка. Знайти 
положення її центра ваги G , якщо радіус DA  кола дорівнює r  
(рис. 98).  

7.4. Знайти віддаль центра ваги таврового перерізу ABCD  
від його сторони AC , якщо висота тавра hBD  , ширина 
полички aAC   товщина полички дорівнює d  і товщина стінки 
дорівнює b . 

7.5. В однорідній квадратній дошці ABCD  зі стороною 
2AB м вирізано квадратний отвір EFGH , сторони якого 

           Рис. 96              Рис. 97 

                  Рис. 98       Рис. 99 



паралельні сторонам ABCD  і рівні 0.7 м кожна. Визначити 
координати x  та y  центра ваги частини дошки, що залишилася, 
знаючи, що 5,01  KOOK м, де O  і O  – центри квадратів, 

OK  і KO1  відповідно паралельні сторонам квадратів (рис. 100). 
7.6. Дано квадрат ABCD , сторона якого дорівнює a . Знайти 

всередині нього таку точку E , щоб вона була центром ваги 
площі, яка вийде, якщо з квадрату вирізати рівнобедрений 
трикутник AEB  (рис. 101). 

7.7. Визначити координати центра ваги системи вантажів, які 
розташовані у вершинах прямокутного паралелепіпеда, ребра 
якого відповідно рівні: 20AB см, 10AC см, 5AD  см. Вага 
вантажів у вершинах A , B , C , D , E , F , G , H  відповідно 
дорівнює 1 Н, 2 Н, 3 Н, 4 Н, 5 Н, 3 Н, 4 Н, 3 Н (рис. 102). 

7.8. Знайти координати центра ваги тіла, що має вигляд 
стільця, яке складається зі стержнів однакової довжини та ваги. 
Довжина стержня рівна 44 см (рис. 103). 

7.9. Знайти координати центра ваги плоскої ферми, яка 
складається із семи стержнів, довжини який вказані на рисунку, 
якщо вага 1 м для всіх стержнів однакова (рис. 104).   

 

Рис. 101 Рис. 100 

Рис. 102 Рис. 103 Рис. 104 



8. ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ У СТЕРЖНЯХ ФЕРМ. 
 
Приклад розв’язування задачі. 
 
Приклад. Визначити опорні реакції та зусилля у стержнях 

ферми. Усі діючі зусилля та розміри вказані на рис. 105. 

Розв’язування. Згідно з аксіомою про звільнення від в’язей 
відкидаємо опори у точках A  (нерухомий шарнір) та B  
(рухомий шарнір) і прикладаємо їх реакції. Вибираємо систему 
координат (рис. 106). Застосувавши аксіому 3 про в’язі та їх 
реакції визначаємо невідомі величини складових реакцій опор з 
рівнянь (14), вибравши за центр моментів точку A : 

0 PX A ; 09  PRY BA ; 
01230tg3122926232  BRPPPPP . 

Рис. 105 

Рис. 106 



Звідки знаходимо: 
PX A  ; PYB  86,4 ; PYA  14,4 . 

Пронумеруємо вузли та стержні ферми. За 
методом вирізування вузлів виріжемо вузол, в 
якому збігаються два стержні, і розглянемо 
його рівновагу під дією активних сил, реакцій 
опор та реакцій розрізаних стержнів. Розглянемо рівновагу, 
наприклад, вузла І. Зусилля у стержнях 1S


 та 8S


 напрямляємо 

припускаючи, що стержні 1 та 8 розтягнуті  (рис. 107).  
Отримана система сил, прикладена до вузла І, збіжна плоска. 
Записуємо систему двох рівнянь рівноваги з двома невідомими: 

030cos18  SSX A ; 030sin1  SPYA . 
Звідки дістанемо: 

PYPS A 28,6
30sin1 


 ; PXSS A 44,430cos18  . 

Таким чином, стержень 8 розтягнутий, стержень 1  стиснутий. 
Проходячи від вузла до вузла, розглядатимемо рівновагу 

кожного з них; при цьому у кожному вузлі мають бути прикла-
дені лише два невідомі зусилля. 

Далі, визначимо зусилля у стержні 7 
за методом Ріттера. Перерізаємо ферму 
перерізом JJ   так, щоб перерізаними 
були лише три стержні, що не збіга-
ються в одній точці. Розглянемо 
рівновагу лівої частини, до якої при-
кладається менша кількість активних 
сил та реакцій в’язей у стержнях 2, 7, 
10 та шарнірі A . За центр моментів (точку Ріттера) вибираємо 
вузол ІІ,  до якого прикладені дві невідомі сили (рис. 108). Тоді 

030tg330tg333 7  SXYP AA ; 

PXYPS AA 44,4
30tg

30tg
7 




 . 

Далі, вирізавши вузол 8, ми отримаємо 78 SS   та 09 S . 
Продовжуючи розв’язування, визначимо зусилля в інших 

стержнях конструкції одним з вказаних методів. 

Рис. 107 

Рис. 108 



Задачі для аудиторних робіт та самостійної роботи. 
 
8.1 – 8.6. Визначити опорні реакції та зусилля у стержнях 

ферми. Усі діючі зусилля та розміри вказані на рис. 109 – 114.  

 
 

 

        Рис. 109     Рис. 110 

         Рис. 111           Рис. 112 

         Рис. 113    Рис. 114 
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