
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК КУРСОВИ ЗАДАЧИ ПО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ В УАСГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ЛОЛОВ 
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Курсова задача N1: Разрезни усилия на равнинно натоварена 

права греда 

 За показаната греда се иска: 

 а) да се определят опорните реакции; 

 б) да се запишат изразите за функциите на разрезните усилия във всеки 

участък; 

 в) да се начертаят мащабно диаграмите на разрезните усилия; 

 г) да се извършат следните проверки: диференциална, за вида на 

диаграмите, площна и с правилата за скоковете. 

[ ] [ ] [ ] .36;40;/12 mkNMkNFmkNq ===  

 

Курсова задача N2:  Инерционни моменти 

 Да се определят аналитично главните централни инерционни моменти и 

оси за показаната съставна фигура. 

 

 

Курсова задача N3:  Чист опън / натиск при статически 

определими системи 

 

1 зад. За варианти с номера от 1 до 4 и от 8: 

Дадената идеално твърда греда е подпряна по начина, показан на 

схемата. Прът 1 е стоманен, с площ на напречното сечение 1A . 

 Иска се: 

 а) да се определят опорните реакции; 

б) да се начертаят диаграмите на разрезните усилия; 

 в) да се оразмери прът 1, като лицето му 1A  се закръгли до десета от 

квадратен сантиметър; 

 г) да се определи в cm  напречното на оста на гредата преместване на 

сечение D ; 

  

2 зад. За варианти с номера от 5 до 7 и от 9 до 10: 

Стоманеният прът е натоварен съгласно схемата.  



 Иска се: 

 а) да се построи диаграмата на нормалните разрезни усилия N ; 

 б) да се оразмери пръта, като лицето му 1A  се закръгли до десета от 

квадратен сантиметър; 

 в) да се изчертае 1EA -кратната стойност на диаграмата за осовите 

премествания на напречните сечения от пръта )(xu . 

 

Модулът на линейните деформации на стоманата 24 /10.2 cmkNE = , а 

допустимото нормално напрежение за стоманата е 2/16 cmkNдоп =σ . 

[ ] [ ] [ ] .120/55;/45 kNFmkNtmkNq ===  

 

 

 

Курсова задача N4: Еластична линия на права греда. 

Специално огъване. Интеграли на Максвел-Мор 

За показаната стоманена греда се иска: 

а) да се построят диаграмите на разрезните усилия; 

б) да се извърши оразмеряване по IV-та теория на якост и да се построят 

диаграмите на напреженията в изследваните сечения. Параметърът d  на 

напречното сечение да се закръгли с точност до милиметър. 

в) да се определи вертикалното преместване на сечение С чрез 

интегралите на Максвел-Мор решени с правилото на Верешчгин. 

г) да се запишат кинематичните гранични условия за краищата на 

участъците на гредата; 

в) да се определи с аналогията на Мор вертикалното преместване в 

сечение C.  

Дадени са: 2/16 cmkNдоп =σ ; ;/10 2cmkNдоп =τ 24 cm/kN10.2E ====  

[ ] [ ]mkNMFmkNq 42;45;/15 ===  

 

 

 



Курсова задача N5: Нецентричен натиск. Ядро на 

сечението 

За показаната чугунена колона се иска: 

а) при допустими напрежения 2
, /10 cmkNндоп =σ , 2

, /5 cmkNодоп =σ  да се 

определи големината на натисковата сила F, приложена в точка C0 от напреч-

ното сечение, и да се построи диаграмата на нормалните напрежения 
x

σ ; 

б) да се начертае ядрото на напречното сечение. 

 

Курсова задача N6: Устойчивост на центрично натиснати 

пръти 

За показаната стоманена колона се иска: 

а) да се определи допустимата натискова сила F ; 

б) да се определи коефициентът на сигурност при загуба на устойчивост. 

2/16 cmkNдоп =σ ; 24 cm/kN10.2E ====  

 

 

 

 

 

 

  

 

 














