
Предмет на съпротивление на материалите. Основни хипотези 

I. Въведение. 

Всички съвременни конструкции, машини, прибори и съоръжения се 
изработват или построяват по предварително разработени проекти. Проектът е 
чертеж или редица чертежи и технически рисунки, в които се указват всички 
размери на елементите на конструкциите и детайли на машините, необходими 
за тяхното изготвяне, техните материали, а така също се описва технологията. 
По такъв начин още в процеса на проектирането трябва умело да се определят 
размерите на елементите и детайлите на съоръженията и машините. Очевидно 
тези размери зависят от редица условия и обстоятелства, в това число от 
свойствата на материала и от предполагаемите външни въздействия.  

Всяка конструкция трябва да притежава надеждност при експлоатация и да 
бъде икономична. Надеждността на конструкцията се обезпечава, ако тя 
съхранява якост, коравина и устойчивост при гарантирана дълготрайност. 
Нейната икономичност се определя  в значителна степен от разхода на 
материала, от прилагането на по-малко дефицитни конструктивни материали, 
от възможността за изготвяне на детайли по най-прогресивните технологии. 
Надеждността и икономичността са противоречиви изисквания.  

Якост – това е способността на конструкцията да се съпротивлява на 
разрушение при действие върху нея на външните сили (товари). 

Коравина – това е способността на елемента да се съпротивлява на 
деформации. 

Устойчивост – свойство на системата да запазва своето начално 
равновесие при външните въздействия.  

Дълготрайността на конструкцията се състои от способността й да 
съхранява необходимите за експлоатация свойства в течение на по-рано 
определен период от време.  

В съпротивление на материалите широко се прилагат методите на 
теоретическата механика и на математическия анализ, използват се данни от 
раздели на физиката, изучаващи свойствата на различни материали, и други 
науки. 

Съпротивление на материалите е експериментално-теоретична наука, тъй 
като тя широко използва опитни данни и теоретични изследвания.  

Първи бележки за якостта се срещат в записките на Леонардо да Винчи. 
Зараждането на  науката за съпротивление на материалите се отнася към XVII 
век и е свързано с работите на знаменития учен от това време Галилео 
Галилей. Значителен принос в това развитие е направен от видните учени Хук, 
Бернули, Сен-Венан, Коши, Ламе, Ойлер и други. В Русия в края на XIX и 
началото на XX век важни изследвания в областта на съпротивление на 
материалите са извършили руските учени Д.И.Журавский, Ф.С.Ясинский, 
И.Г.Бубнов, С.П.Тимошенко и др. 



II. Основна задача на съпротивление на материалите. 

Основната задача на съпротивление на материалите се състои в 
разработка на инженерни методи за конструиране и изчисляване на 
типичните елементи на конструкциите на якост, коравина и устойчивост 
при зададена дълготрайност, едновременно обезпечаващи икономичност. 

III. Реален обект и изчислителна схема. 

В съпротивление на материалите изследването на въпроса за надеждността 
на реалния обект започва с избор на изчислителна схема. Реалният обект, 
освободен от несъществени особености, представлява изчислителна схема. 
Изборът на изчислителна схема започва с приемане на основните хипотези. 

IV. Основни хипотези. 

Дисциплината Съпротивление на материалите има за цел създаването на 
практически приемливи прости начини за изчисляване на типичните елементи 
на конструкциите. Необходимостта решението на всяка практическа задача да 
се доведе до числен резултат е причината за прибягване в редица случаи до 
опростяващи хипотези. Това са предположения, които се оправдават след 
съпоставяне на числените резултати с тези от експерименти. 

1. Хипотези за материала. 

а) хипотеза за непрекъснатост на материала. Това е среда, 
непрекъснато заемаща даден обем. 

б) хипотеза за еднородност на материала. 

Под еднородност се разбира еднаквостта на свойствата във всички 
точки на тялото. Експериментално е доказано, че материалът има 
нееднородна, дискретна структура. Независимо от това, когато обемът на 
елемента превъзхожда много обема на структурните единици, съставящи го ( 
атоми, молекули), реалните тела могат да се разглеждат като еднородни.  

в)  хипотеза за изотропност. 

Непрекъснатата среда се приема изотропна, т.е. притежаваща еднакви 
свойства във всички направления. Такава е стоманата. Анизотропни са 
материалите, чиито свойства в различни направления са различни 
(например, дървото). 

г) хипотеза за деформируемост. 

Ако в теоретичната механика телата се разглеждат като абсолютно 
корави, то в съпротивление на материалите телата притежават способността 
да се деформират, т.е. да променят своите начални размери и форма под 
действие на външното натоварване. Деформациите на материала във всяка 
точка се приемат малки спрямо техните размери и може да не се отчита 



тяхното влияние върху взаимното разположение на товарите (т.е. 
изчисленията се извършват по недеформирана схема).  

д) хипотеза за еластичност. 

Еластичност е свойството на телата да възстановяват своята 
първоначална форма и размери след премахване на товара. 

2. Хипотези за формата на тялото. 

а) основната задача на съпротивление на материалите се решава за 
тела от гредови тип. Това е тяло, чиято дължина е значително по-голяма от 
напречните размери. 

б) хипотеза за равнинните сечения (хипотеза на Бернули). Всяко 
равнинно сечение, перпендикулярно на оста на гредата преди 
деформирането, остава равнинно и перпендикулярно на деформираната ос 
на гредата на това място.  
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3. Хипотези за приложените сили. 

а) разпределените върху малка площ натоварвания  се приемат за 
концентрирани. 
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б) принцип на Сен-Венан. Ако заменим една система сили, приложени в 

област Ω1 на деформируемо тяло, с друга система сили, еквивалентни на 

нея и приложени в друга област Ω2, то това ще се отрази на напреженията и 

деформациите в област Ω, която съдържа Ω1 и Ω2 и чиято големина е от 
порядъка на по-голямата от двете области. 

в) хипотеза за локалното равновесие. Ако едно тяло е в покой, то 
всяка негова част ще бъде също в покой. 

г) хипотеза за статичното действие на силите. Всички приложени 
сили нарастват постепенно от нула до крайната си стойност. 



д) хипотеза за началното и крайното положение на равновесие. 
Нека гредата под действие на товара да е в равновесие. Понеже 
преместванията са малки, тя остава в равновесие. 
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е) принцип на суперпозицията. 

Окончателната стойност на разглеждана величина (напрежение, 
деформация, преместване, завъртане) в резултат на съвкупност от  външни 
натоварвания може да се получи като алгебрична сума от стойностите на 
тези величини, които съответстват на отделните натоварвания от 
въпросната съвкупност. 
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ж) принцип на втвърдяването. 

Преди натоварването тялото има определена форма и размери.  
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След натоварването тялото има друга форма и размери. 

F
F

2

1

F
3

F
4

 

Идеално твърдо тяло - Състои се от частици, разстоянията между 
които не се променят.  

Деформируемо твърдо тяло – Разстоянията между частиците се 
променят. То е идеално еластично до определена степен на натоварване. 


