
КОНСПЕКТ 
по „Съпротивление на материалите”  ІІ част (ФТ - АТТ и ТУТ) – 2017/2018 учебна година 

1. Напрежения при огъване и срязване: определение; закони за разпределение на напреженията; извод 

на закона за разпределение на тангенциалните напрежения; диаграма на тангенциалните напрежения. 

2. Якостно пресмятане при огъване и срязване: напрегнато състояние; якостни условия; застрашени 

сечения; застрашени точки; последователност за якостно пресмятане. 

3. Чисто усукване на детайли с кръгово напречно сечение: определение; извод на закона за 

разпределение на напреженията в кръгово сечение; диаграма на напреженията; напрегнато състояние; 

застрашени сечения; застрашени точки; якостно условие. 

4. Деформации и деформационно пресмятане при чисто усукване в кръгово сечение. 

5. Чисто усукване на детайли с некръгово напречно сечение: определение; якостни и деформационни 

условия при свободно усукване на плътни некръгови сечения; разпределение на напреженията в 

правоъгълно сечение; тънкостенни сечения; якостни и деформационни условия при свободно 

усукване на тънкостенни отворени и затворени сечения. 

6. Огъване и усукване на детайли с кръгово напречно сечение: определение; напрежения; диаграми 

на напреженията; опасни точки; напрегнато състояние; якостни условия; последователност за якостно 

пресмятане. 

7. Устойчивост на натиснати пръти: понятие за загуба на устойчивост; критично напрежение; 

коефициент на сигурност; Ойлерови случаи; обобщена формула на Ойлер. 

8. Устойчивост в пластичната област: област на приложение на формулата на Ойлер; загуба на 

устойчивост в пластичната област; последователности за пресмятане на центрично натиснати пръти 

срещу загуба на устойчивост. 

9. Понятие за проектирано преместване и проектирано завъртане. Теорема на Кастиляно. 

10. Приложения на теоремата на Кастиляно: определяне на преместване, завъртане, взаимно 

преместване и взаимно завъртане. 
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