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ПЕРЕДМОВА 
 

Конспект з теоретичної механіки включає 34 лекції і містить контрольні 
питання та деякі приклади розв’язання задач і призначений для студентів 
механічних спеціальностей. Для самоконтролю засвоєння теми, що вивчається, 
кожна лекція містить контрольні питання та відповідні тести питання.  

У даному конспекті лекцій матеріал розділено так, що 17 лекцій 
присвячено вивченню статиці твердого тіла, кінематиці точки та твердого тіла, 
динаміці матеріальної точки та 17 лекцій – динаміці системи, а також основам 
теорії коливань.  

В цілому конспект лекцій складається з чотирьох частин: 
Ч.1. Статика твердого тіла. 
Ч.2. Кінематика точки та твердого тіла. 
Ч.3. Динаміка точки. 
Ч.4. Вступ до динаміки системи. Теореми динаміки точки і системи. 
Ч.5. Принцип Даламбера. Аналітична механіка. 
Ч.6. Основи теорії коливань. 
Даний конспект лекцій дає тільки короткі відомості з тем, що вивчаються 

і передбачають роботу з додатковою навчальною літературою, що наведена у 
відповідному списку. 
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ЛЕКЦІЯ 1 

ВСТУП 

 Наука про механічний рух або рівновагу і взаємодію матеріальних тіл 
називається механікою.  
 В теоретичній механіці вивчаються загальні закони механічного руху, 
рівноваги та взаємодії матеріальних тіл. 
 Теоретична механіка лежить в основі загальноінженерних і спеціальних 
дисциплін, які визначають кваліфікацію інженера. Тому, теоретична механіка 
як і математика відноситься до фундаментальних наук. Принципи і методи 
теоретичної механіки у ряді випадків можуть безпосередньо використовуватися 
для розв’язування прикладних завдань. Теоретична механіка відноситься до 
розряду природознавчих наук. Її закони і методи дозволяють пояснити цілу 
низку важливих явищ навколишнього світу. 
 

 
ЧАСТИНА І 

СТАТИКА ТВЕРДОГО ТІЛА 

 Статикою називається частина механіки, в якій викладається загальне 
вчення про сили та умови, при яких тверді тіла під дією цих сил будуть 
знаходитися у рівновазі. 
 Умови рівноваги тіла суттєво залежать від того, є це тіло твердим, рідким 
чи газоподібним. Рівновага рідких і газоподібних тіл вивчається в курсах 
гідростатики та аеростатики. У курсі механіки ми будемо розглядати тільки 
задачі про рівновагу твердих тіл. 
 Статика базується на аксіомах, із яких, використовуючи закони логіки і 
математичний апарат, вводять нові поняття та одержують всі необхідні 
наслідки у зручній формі. 
 
 

1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА АКСІОМИ СТАТИКИ 
 

1.1 Сила 
Залежно від характеру механічної взаємодії тіл вони будуть знаходитися 

у рівновазі або рухатися.  
 Силою називається кількісна міра механічної взаємодії тіл. 
 Сила є векторною величиною. Її дія на тіло характеризується: 
 1) чисельною величиною або модулем; 
 2) напрямленням; 
 3) точкою прикладання сили. 
 В механіці основною одиницею вимірювання сили є Ньютон. Для 
статичного вимірювання сили використовують динамометри. 
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 Графічно сила, як і будь-який вектор, зображується напрямленим 
відрізком (із стрілкою). Довжина цього відрізку (АВ на рис. 1.1) зображує у 
вибраному масштабі модуль сили, напрямок відрізка відповідає напрямленості 
сили, а його початок (точка А на рис. 1.1) звичайно співпадає із точкою 
прикладання сили. Пряма DЕ, уздовж якої напрямлена сила називається лінією 
дії сили. Вектор сили будемо позначати F  або AB . 
  
 
  
   
 
 
      
 

Рис. 1.1 

 1.1.1 Проекція сили на вісь і на площину 

При розв’язувані задач використовують поняття проекції сил на вісь. 
Як і для будь-якого вектора, проекцією сили на вісь називається скалярна 

величина, що дорівнює довжині відрізку між проекціями початку і кінця сили, 
взятому з відповідним знаком. Проекція має знак плюс, якщо переміщення від її  
початку до кінця відбувається в додатному напрямку осі, і  знак мінус – якщо  у  

від’ємному. Наприклад, проекція 
сили F  на вісь Оx (рис. 1.2) буде 
дорівнювати: 

Fx = AB1 = ab, 
Qx = –ED1 = –ed, 

Px=0. 
 Із рис. 1.2 видно, що АВ1 = F cos α,    ЕD1 = –Q cos φ = Q cos α1.  

Отже, 
Fx = F cos α,   Qx =  –Q cos φ = Q cos α1,      (1.1) 

 
тобто проекція сили на вісь дорівнює добутку 
модуля сили на косинус кута між 
напрямленням сили і додатним напрямленням 
осі. Проекцією сили на площину Оxy 
називається вектор 1OBFxy = , який дорівнює 
відрізку між проекціями початку і кінця сили 
F  на цю площину (рис. 1.3). Таким чином, 
проекція сили на площину є векторна 
величина, так як вона характеризується не 
тільки модулем, але і напрямленням. За 

модулем Fx = F cos θ, де θ − кут між напрямленням сили та її проекцією xyF . 

 
Рис. 1.2 

Рис. 1.3 

Е 

Д 

А 

В 
F  
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Приклад. Визначити проекції сил, що зображені рис. 1.4, на вісі 
координат. 

Розв’язання 
 

°⋅−=°⋅−= 30sin60cos 111 FFF x ;  
 

°⋅= 30cos11 FF y . 
 

°⋅−= 60cos22 FF x ;  
 

°⋅−=°⋅−= 30cos60sin 222 FFF y . 
 

33 FF x = ; 03 =yF . 
 

°⋅= 45cos44 FF x ;  
 

°⋅=°⋅= 45cos45sin 444 FFF y . 
 

 1.1.2 Аналітичний спосіб задання сил 

Для розв’язання задач статики більш зручно задавати силу її проекціями. 
Покажемо, що сила F  буде задана, якщо будуть відомі її проекції Fx, Fу, Fz на 

осі прямокутної декартової системи координат. Дійсно, із формули (1.1) маємо: 
 

Fx = F cos α,  Fy = F cos β,  Fz = F cos γ, 
 

де α, β, γ – кути, які сила F  утворює з осями Оx, Оy, Оz відповідно 
(рис. 1.5). Із правила паралелепіпеда виходить, що складові вектора сили F   

xF , yF , zF  чисельно дорівнюють проекціям сили на осі координат. 
Модуль вектора F  і косинуси 

напрямляючих кутів визначаються за формулами 
 

222
zyx FFFF ++= ,  

(1.2) 

F
Fx=αcos , 

F
Fy=βcos , 

F
Fz=γcos . 

 
У випадку, коли всі сили розташовані в 

одній площині Оxy, то 
 

22
yx FFF += , 

(1.3) 

                                                      
F
Fx=αcos , 

F
Fy=βcos . 

 

Рис. 1.4 

 
Рис. 1.5 
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1.2 Аксіоми статики 
 
 В основі статики лежать експериментально установлені аксіоми. Аксіоми 
статики це результат узагальнень багаточисельного досвіду і спостережень над 
рухом і рівновагою тіл, неодноразово підтверджених практикою. Це істини, які 
приймаються без доведення. 
 
 1.2.1 Аксіома про рівновагу системи двох сил (аксіома 1) 
 

Якщо на вільне абсолютно тверде тіло діє дві 
сили, то тіло може знаходитися у рівновазі тоді і 
тільки тоді, коли ці сили рівні за модулем 
(F1=F2) і напрямлені уздовж однієї прямої у 
протилежні сторони (рис. 1.6). 

Аксіома 1 визначає найпростішу врівно-
важену систему сил, так як експеримент 
показує, що вільне тіло, на яке діє одна сила, 
знаходитися у рівновазі не може. 

 

 1.2.2 Аксіома про додавання (відкидання) системи сил, еквівалентних 
нулю (зрівноваженої системи сил) (аксіома 2) 

 Дія даної системи сил на абсолютно тверде тіло не зміниться, якщо до неї 
додати або від неї відняти зрівноважену систему сил. Ця аксіома виявляє, що 
дві системи сил, які відрізняються на зрівноважену систему, еквівалентні одна 
одній. 
 
 1.2.3 Наслідок із першої і другої аксіом 
 
 Дія сили на абсолютне тверде тіло не зміниться, якщо перенести точку 
прикладання сили уздовж лінії її дії у будь-яку іншу точку тіла. 

 Дійсно, нехай на тверде тіло діє 
прикладена у точці А сила F  (рис. 1.7). 
Візьмемо на лінії дії цієї сили довільну точку В і 
прикладемо до неї дві зрівноважені сили 1F  і 2F  
такі, що FF =1 , FF −=2 . Від цього дія сили F  
на тіло не зміниться, але сили F  і 2F  за першою 
аксіомою також утворюють зрівноважену 
систему, яка може бути відкинута. В результаті 

на тіло буде діяти тільки одна сила 1F , яка дорівнює силі F , але прикладена у 
точці В. 
 Таким чином, вектор, що зображує силу F , можна вважати прикладеним 
в будь-якій точці на лінії дії сили (такий вектор називається ковзним). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.6 

 
Рис. 1.7 

1F  

2F  B 

A 
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 1.2.4 Аксіома паралелограма сил (аксіома 3) 

 Дві сили, що прикладені до тіла в одній точці мають рівнодійну, яка 
прикладена у цій самій точці і зображується діагоналлю паралелограма, 
побудованого на цих силах. 

Вектор R , що дорівнює діагоналі паралелограма, 
побудованого на векторах 1F , 2F  (рис. 1.8), називається 
геометричною або векторною сумою векторів 1F  і 2F : 

21 FFR += . 

 Отже, аксіому 3 можна ще сформулювати так: дві 
сили, прикладені в одній точці, мають рівнодійну, яка 
дорівнює геометричній (векторній) сумі цих сил і 

прикладена у цій самій точці. 

 1.2.5 Аксіома про рівність дії та протидії (аксіома 4) 

 При усякій дії одного тіла на інше має місце однакова за величиною, але 
протилежна за напрямком протидія. 

 Цю аксіому можна сформулювати 
інакше: сили взаємодії двох матеріальних 
тіл однакові за модулем, протилежно 
напрямлені і мають спільну лінію дії. Із 
аксіоми рівності дії протидії витікає, що 
коли тіло А діє на тіло В з силою F , то 
одночасно тіло В діє на тіло А з однаковою 
за модулем і напрямленою по тій же прямій, 
але протилежно спрямованою силою 

FF −=′  (рис. 1.9). Але, сили F  і F ′  не утворюють зрівноваженої системи сил, 
так як вони прикладені до різних тіл. 

 1.2.6 Аксіома затверділості (аксіома 5)  

 Тіло, що може змінюватися або деформуватися, буде залишатися у 
рівновазі, якщо його вважати абсолютно твердим. 
 Наприклад, пружина, яка розтягнута під дією сили ваги Р і знаходиться у 
рівновазі, залишиться у рівновазі, якщо вважати, що вона не може 
деформуватися, тобто є абсолютно твердим тілом.  
 

1.3 В’язі та їх реакції 
 

Тіло, яке не скріплене з іншими тілами і може здійснювати будь-яке 
переміщення у просторі, називається вільним. Тіло, переміщенню якого 
перешкоджають які-небудь інші тіла, називається невільним. Ті тіла, які 
обмежують переміщення тіла, рівновага якого розглядається, називаються 
в’язями для даного тіла. 

 
 

Рис. 1.8 

 

Рис. 1.9 
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Прикладами невільних тіл є вантаж, що лежить на столі, двері на завісах 
та ін. В’язями у даних випадках будуть: для вантажу – площина стола, яка не 
дає вантажу переміщуватися по вертикалі вниз; для дверей – завіси, що не 
дають двері відійти від косяка дверей. 

Тіло, намагається під дією прикладених сил здійснити переміщення, 
якому перешкоджає в’язь. Одночасно, за аксіомою 4, в’язь буде діяти на тіло з 
такою ж за модулем, але протилежно напрямленою силою. Сила, з якою задана 
в’язь діє на тіло, перешкоджає тим чи іншим його переміщенням, називається 
силою реакції (протидії) в’язі або просто реакцією в’язі. 

Надалі сили, що не є реакціями в’язів (наприклад сила ваги), будемо 
називати активними силами. Чисельне значення реакцій в’язів залежить від 
величини активних сил і не відоме заздалегідь. Для визначення величини 
реакції необхідно розв’язати відповідну задачу статики. 

Напрямлена реакція в’язі у бік, протилежний тому, куди в’язь не дає 
переміщуватися тілу. 

 
 1.3.1 Приклади деяких видів в’язів 

 
1. Гладка площина (поверхня) або опора. Гладкою будемо називати 

поверхню, тертям по якій даного тіла можна знехтувати. Така поверхня не дає 
тілу переміщуватися тільки в напрямку загального перпендикуляра (нормалі) 
до поверхні дотичних тіл у точці їх торкання (рис. 1.10,а). Тому реакція N  
гладкої поверхні або опори напрямлена по загальній нормалі до поверхонь 
дотичних тіл у точці їх торкання і прикладена у цій точці. Коли одна із 
поверхонь дотичних тіл є точкою (рис. 10,б), то реакція напрямлена по нормалі 
до другої поверхні. 

 

2. Нитка. В’язь, що 
здійснюється у вигляді 
гнучкої і нерозтяжної 
нитки (рис. 1.10,в), не дає 
тілу М віддалятися від 
точки підвісу нитки в 
напрямку АМ. Тому 
реакція T  натягнутої 

нитки напрямлена уздовж нитки до точки її підвісу. 
3. Нерухомий циліндричний шарнір (підшипник). 
Якщо два тіла з’єднати болтом, що проходить через отвори у цих тілах, то 

таке з’єднання називається шарнірним або просто шарніром; осьова лінія болта 
називається віссю шарніра. Тіло АВ, що прикріплено шарніром до нерухомої 
опори Д (рис. 1.11,а) може обертатися як завгодно навколо осі шарніра             
(у площині креслення), при цьому кінець А тіла не може переміститися ні в 
якому напрямку, перпендикулярному до осі шарніра. Тому реакція R  
нерухомого циліндричного шарніра може мати будь-яке напрямлення у 

 
Рис. 1.10 
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площині, перпендикулярній до осі шарніра, тобто у площині Аxy. Для сили R  у 
даному випадку заздалегідь невідомі ні її модуль R, ні напрямок (кут α). 

 

 
4. Рухомий циліндричний шарнір. Така в’язь являє собою поєднання 

циліндричного шарніра з катками (рис. 1.11,б). У даному випадку в’язь не дає 
можливості переміщуватися тілу АВ тільки в напрямку, перпендикулярному до 
опорної поверхні катків. Отже, реакція в’язі буде напрямлена перпендикулярно 
до опорної поверхні катків, яка вважається ідеально гладкою. 

5. Кульовий шарнір. Підп’ятник.  
Цей вид в’язів закріплює тіло так, що воно не може здійснювати ніяких 

переміщень у просторі. Прикладами таких в’язів служить кульова п’ята, з 
допомогою якої прикріплюється фотоапарат до штативу (рис. 1.11,в) і 
підшипник з упором (підп’ятник) (рис. 1.11,г). Реакція R  кульового шарніру 
або підп’ятника може мати будь-яке напрямлення у просторі. 

6. Невагомий стержень. У цьому випадку 
на стержень будуть діяти тільки дві сили, 
прикладені у точках А і В. Так, як стержень 
знаходиться у рівновазі під дією двох сил, то за 
аксіомою 1 ці сили рівні за величиною і 
протилежно напрямлені, тобто уздовж осі 
стержня (рис. 1.12). 

Отже, навантажений по кінцях стержень, 
вагою якого можна знехтувати порівняно з цими 

навантаженнями, працює тільки на розтягання або стискання. Якщо такий 
стержень є в’яззю, реакція N стержня напрямлена уздовж осі стержня. 

 
1.4 Аксіома звільнення від в’язів 

 
Розв’язання задач статики починається із  додавання розрахункової 

схеми. Для невільного тіла, рівновага якого розглядається, розрахункова схема 
будується на підставі аксіоми звільнення від в’язів: будь-яке невільне тіло 
можна розглядати як вільне, якщо відкинути в’язі і замінити їх дію на тіло 
реакціями цих в’язів.  

    
Рис. 1.11 

 
Рис. 1.12 

 12 



Наприклад, брус АВ вагою  
(рис. 1.13) P , для якого в’язями є 
площина ОЕ, опора Д і трос КО 
(рис. 1.13,а), може розглядатися 
як вільне тіло (рис. 1.13,б), що 
знаходиться у рівновазі під дією 
заданої сили P  і реакцій 
в’язів AN , ДN  і T . 

 
Питання для самоконтролю (Лекція 1) 

 
1. Якими трьома параметрами визначається сила, що діє на тверде тіло? 
2. Коли сила буде задана аналітичним способом? Як в цьому випадку визначити 
чисельну величину сили та косинуси напрямних кутів? 
3. Яка система сил є найпростішою зрівноваженою системою? Може вільне 
тіло під дією однієї сили знаходитися у рівновазі? 
4. Чи можна, не порушуючи стану твердого тіла, перенести силу уздовж лінії її 
дії? 
5. Коли дві сили, що прикладені до твердого тіла, мають рівнодійну? 
6. Які тіла називаються в’язями? Які сили називають реакціями в’язей? У якій 
бік напрямлені реакції в’язів? 
7. На якій аксіомі базуються розрахункові схеми для невільного тіла, рівновага 
якого розглядається? 

 
Тести до теми 1 «Основні поняття та аксіоми статики» 

Таблиця 1.1 

№ Питання 
1 2 
1 Статика це частина механіки, в який викладається загальне вчення про: 

1. сили та умови, при яких тверді тіла під дією цих сил будуть знаходитися у рівновазі. 
2. сили і рух твердих тіл під дією цих сил; 
3. сили та умови, при яких відбувається рух твердих тіл. 

2 Силою називається: 
1. кількісна міра механічної взаємодії тіл; 
2. здатність одних тіл передавати рух іншим тілам. 

3 Чому дорівнює проекція сили F , наведеної на рисунку, на осі 
координат? 
1. αcosFFx = , αsinFFy = ; 

2. αcosFFx −= , αsinFFy = ; 

3. αsinFFx −= , αcosFFy = . 

 

 
Рис. 1.13 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 
4 Сила буде задана аналітично, якщо відомі: 

1. напрямок сили; 
2. проекції сили на осі декартової системи координат; 
3. модуль сили. 

5 Чи може тіло знаходитися у рівновазі під дією однієї сили? 
1. так; 
2. ні. 

6 В якому випадку систему сил можна замінити однією, рівнодійною силою? 
1. система сил діє в одній площині; 
2. лінії дії сил збігаються в одній точці; 
3. лінії дії сил не перетинаються. 

7 Дві сили називаються зрівноваженими, що мають: 
1. рівні модулі і однакові напрямки уздовж однієї лінії; 
2. рівні вектори; 
3. рівні модулі і протилежні напрями уздовж однієї прямої. 

8 Дія і протидія не є зрівноваженими, тому що 
1. дія і протидія прикладені до різних тіл; 
2. дія і протидія прикладені до одного тіла; 
3. дія і протидія мають однакові напрями. 

9 Не порушуючи стану твердого тіла силу можна переносити: 
1. уздовж лінії дії; 
2. паралельно самої собі; 
3. в будь яке місце на площині. 

10 На якому рисунку правильно спрямовані реакції в’язів? 
1 

 

2 

 

3 

  

11 На підставі якої аксіоми статики ми стверджуємо, що реакція невагомого стрижня 
спрямована уздовж осі стержня? 
1. аксіома 1; 
2. аксіома 2; 
3. аксіома 3. 
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ЛЕКЦІЯ 2 
 

2 ДОДАВАННЯ СИЛ. СИСТЕМА ЗБІЖНИХ СИЛ 
 

2.1 Геометричний спосіб додавання сил. Рівнодійна системи збіжних сил 
 
 Розв’язування багатьох задач механіки пов’язане з необхідністю  
Додавання сил.  

 2.1.1 Додавання двох сил 

Геометрична сума двох сил 1F  та 2F , як відомо із векторної алгебри, 
знаходиться за правилом паралелограма (рис. 2.1) або побудовою силового 
трикутника, який зображує одну із сторін цього паралелограма. Геометрична 
або векторна сума сил називається головним вектором. В окремих випадках 
головний вектор є рівнодійною даної системи сил, наприклад, якщо дві сили 
діють з однієї точки  (тобто лінії дії їх перетинаються). 

Для побудови силового 
трикутника необхідно від 
довільної точки А1 відкласти 
вектор однієї із сил, а із його 
кінця – вектор, що зображує 
другу силу. Вектор, що 
з’єднує початок першої сили 
з кінцем другої, дорівнює їх 
геометричній сумі R . 

Модуль R , який є стороною трикутника А1В1С1, визначається рівністю: 
 

),180cos(2 0
21

2
2

2
1

2 α−−+= FFFFR  

 
де α – кут між силами. 
Отже,  

  αcos2 21
2

2
2

1 FFFFR ++= .    (2.1) 
 

Кути α, β і γ, які сила R  утворює зі складовими силами, визначаються за 
теоремою синусів. Враховуючи, що sin (1800–α ) = sinα, отримаємо: 

 

α
=

β
=

γ sinsinsin
21 RFF .    (2.2) 

 

Рис. 2.1 
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 2.1.2 Додавання системи сил 

Геометрична сума (головний вектор) будь-якої системи сил визначається 
або послідовним Додаванням сил системи за правилом паралелограма, або 
побудовою силового многокутника. Другий спосіб є більш простим. 

Для знаходження суми системи сил 4321 ,,, FFFF  (рис. 2.2,а) відкладаємо 
від будь-якої точки О вектор Oa , що зображує силу 1F  у вибраному масштабі. 
Від точки а відкладаємо вектор аb , що дорівнює силі 2F , а від точки b вектор 

bc , що дорівнює силі 3F  та ін. 
З’єднуючи початок першої 

сили з кінцем останньої, 
одержимо головний вектор R , 
або геометричну суму заданої 
системи сил, що зображується 
вектором On  (рис. 2.2,б). Таким 
чином, 

 

kn FFFFFR ∑=++++= 321 . 
 

Легко бачити, що побудова силового многокутника є послідовним 
застосуванням правила силового трикутника. 

В результаті бачимо, що геометрична сума або головний вектор декількох 
сил зображується замикаючою стороною силового многокутника, побудованого 
на цих силах, як на сторонах. 

 
2.2 Рівнодійна системи збіжних сил 

 
Збіжними силами називаються сили, лінії дії яких перетинаються в одній 

точці (рис. 2.1,б). Послідовно застосовуючи правило паралелограма, приходимо 
до висновку, що система збіжних сил має рівнодійну цих сил, яка прикладена у 
точці їх перетину і є замикаючою стороною силового многокутника 
побудованого на силах. 

Отже, якщо система сил nFFFF ,,,, 321   є збіжною у точці А, то 
головний вектор цих сил FR ∑=  буде рівнодійною цих сил. 

 
2.3 Аналітичний спосіб  Додавання сил 

 
 Як відомо, аналітично сила задана, якщо відомі її проекції на осі 
прямокутної системи координат. Вектор суми сил (головний вектор) R  буде 
заданий, якщо відомі Rx, Ry, Rz. При цьому за формулою (1.2) 
 

 
Рис. 2.2 
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222
zyx RRRR ++= ,     (2.3) 

R
R

cos ,
R

R
cos ,cos zy === γβα

R
Rx . 

 
 Аналітичний спосіб Додавання сил базується на теоремі про проекцію 
вектора суми на будь-яку вісь: проекція вектора суми на будь-яку вісь дорівнює 
сумі проекцій його доданків на цю вісь. 

Дійсно, якщо R  є вектор суми, а 4321 F  ,F ,F  ,F  – його доданки (рис. 2.3), 
то 

Rx=ae, F1x=ab, F2x=bc, F3x=cd, F4x= –de, 
 

а Rx=F1x+F2x+F3x+F4x. 
 

Отже, в загальному випадку: 
 
∑ ∑ ∑=== kzzkyykxx FR FR FR ,, . 

 
 Таким чином, у разі, коли сила 
задана аналітично, з урахуванням 
(2.3) і (2.4), головний вектор сил 
може бути визначений за формулами 

 
 

222 )()()( kzkykx FFFR ∑+∑+∑= ,        (2.4) 
 

.cos,cos,cos
R
F

 
R
F

 
R
F kzkykx ∑

=γ
∑

=β
∑

=α    (2.5) 

 
2.4 Рівновага системи збіжних сил 

 
 Із законів механіки випливає, що тверде тіло, на яке діє зрівноважена 
система сил, може не тільки знаходитися у спокої, але й здійснювати 
поступальний, рівномірний та прямолінійний рух. 
 Ми знаємо, що збіжна система сил може бути замінена однією силою, 
рівнодійною. Рівнодійну такої системи сил можна знаходити геометричним 
способом, за правилом силового многокутника, і аналітично, на підставі 
формул модуля (2.4) та напрямних косинусів рівнодійної (2.5). 
 Для рівноваги прикладеної до твердого тіла системи збіжних сил, 
необхідно і достатньо, щоб рівнодійна цих сил дорівнювала нулю. Умови, яким 
при цьому мають задовольняти самі сили, можна виразити в геометричній або 
аналітичній формі. 

 
Рис. 2.3 
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 2.4.1 Геометричні умови рівноваги 

Так як рівнодійна R  збіжних сил визначається як замикаюча сторона 
силового многокутника, побудованого на цих силах, то R  буде дорівнювати 
нулю, якщо кінець останньої сили силового многокутника співпадає з початком 
першої, тобто коли многокутник замикається. 

Отже, абсолютно тверде тіло перебуває в рівновазі під дією збіжної 
системи сил, якщо силовий многокутник, побудований із сил системи, є 
замкнутий. 

 2.4.2 Аналітичні умови рівноваги 

Аналітично рівнодійна системи збіжних сил визначається за формулою (2.4). 
Очевидно, R  буде дорівнювати нулю, якщо: 

 
.0,0,0 =∑=∑=∑ kzkykx FFF     (2.6) 

 
З останнього твердження випливають аналітичні умови рівноваги збіжної 

системи сил. 
Абсолютне тверде тіло під дією збіжної системи сил перебуває в 

рівновазі, якщо суми проекцій сил на три взаємно перпендикулярні декартові 
осі координат, дорівнюють нулю. 

Для плоскої системи збіжних сил маємо умови: 
 

.0,0 =∑=∑ kykx FF     (2.7) 
 

Тобто система збіжних сил, що діють в одній площині, перебуває в 
рівновазі, якщо суми проекцій сил системи на дві взаємно перпендикулярні 
декартові осі, дорівнюють нулю. 

 
2.5 Теорема про три сили 

 
При розв’язанні задач статики іноді 

зручно використовувати наступну теорему: 
якщо вільне тверде тіло перебуває у рівновазі 
під дією трьох непаралельних сил, що лежать 
в одній площині, то лінії дії цих сил 
перетинаються в одній точці. 

Нехай на тіло діють три сили 
321  , , FFF  (рис. 2.4). Розглянемо, наприклад, 

сили 21   FiF . Оскільки ці сили лежать в одній 
площині і не паралельні, то їх лінії дії 

перехрещуються в деякій точці А. Прикладемо сили 21   FiF  в цій точці і 
замінимо їх рівнодійною R . Тоді на тіло будуть діяти дві сили: 3  FiR , що 

 
Рис. 2.4 
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прикладені у точках А і В. Якщо тіло знаходиться у рівновазі, то за аксіомою 1 
сили 3  FiR  мають бути спрямовані по одній прямій, тобто вздовж прямої лінії 
АВ. Отже, лінія дії сили 3F  також проходить через точку А, що і треба було 
довести. 

Приклад. До вертикальної гладкої стіни АВ  підвішена на тросі АС  
однорідна куля О  (рис. 2.5,а). Трос нахилено до стіни під кутом α , вага кулі Р . 
Визначити натяг троса Т  і тиск кулі на стіну. 

 

 
                                 a                                                               б 

 
Рис. 2.5 

 

Розв’язання. Розглянемо рівновагу кулі. До кулі прикладена сила Р , яка 
спрямована вертикально вниз. Застосуємо аксіому про звільнення від в’язей – 
відкинемо в’язі (вертикальну площину АВ  та нитку АС ), а їх дію замінимо 
реакціями в’язей. Сила реакції Q  гладкої площини АВ  напрямлена до неї 
перпендикулярно. Сила реакції троса T  напрямлена вздовж осі троса. Отже, 
куля знаходиться в рівновазі під дією трьох непаралельних сил TQP ,, , лінії 
дії яких проходять через центр кулі О  (рис. 2.5,б). 

Виберемо систему координат з початком в точці О  та складемо рівняння 
рівноваги в проекціях на вісі декартових координат Oxy . 

 

 0sin
1

=−α=∑
=

QTF
n

k
ky .     (2.8) 

 0cos
1

=−α=∑
=

PTF
n

k
ky .     (2.9) 

З формули (2.9):  

α
=

cos
P

T . 

З формули (2.8): 
α=α= PtgTQ sin . 

 
На підставі аксіоми статики робимо висновок, що куля буде тиснути на стіну 

з силою, яка за модулем дорівнює α⋅ tgP  і спрямована в бік протилежний Q . 
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Питання для самоконтролю (Лекція 2) 
 
1. Які є способи додавання сил? 
2. Що називається головним вектором? 
3. Для якої системи сил головний вектор є рівнодійною? 
4. За якими формулами (теоремами) визначається модуль геометричної суми 
двох сил та кути які вона утворює зі складовими силами? 
5. Сформулюйте теорему про проекцію вектора суми на будь-яку вісь. 
6. За яких умов тверде тіло буде знаходитися у рівновазі під дією двох сил? 
Трьох сил? 

Тести до теми 2 «Додавання сил. Система збіжних сил» 

Таблиця 2.1 

№ Питання 
1 2 
1 Що ми називаємо головним вектором? 

1. векторна сума сил; 
2. алгебраїчна сума сил; 
3. сума модулів сил. 

2 За якою формулою обчислюється модуль R ? 
1. αcosFFFFR 21

2
2

2
1 2++= ; 

2. αcosFFFFR 21
2

2
2

1 2−+= ; 

3. αcosFFFFR 2121 2++=  
3 Головний вектором системи сил є рівнодійною, коли: 

1. система сил діє в одній площині; 
2. лінії дії сил не перетинаються в одній точці; 
3.  лінії дії сил перетинаються в одній точці. 

4 При аналітичному способі задання сили модуль головного вектора визначається за 
формулою: 
1. 321 FFFR ++= ; 

2. ( ) ( ) ( )222 ∑∑∑ ++= kzkykx FFFR ; 

3. 321 FFFR ++= . 
5 Умови рівноваги системи збіжних сил визначаються рівняннями: 

1. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF , 0=∑ kzF ; 

2. 0=kxF , 0=kyF , 0=kzF ; 

3. 0
1

=∑
=

n

k
kF . 

6 Якщо вільне тверде тіло під дією трьох сил, що лежать в одній площині, перебуває у 
рівновазі, то лінії дії цих сил: 
1. співпадають за напрямком; 
2. перетинаються в одній точці; 
3. не перетинаються в одній точці. 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 
7 Стрижні АВ і ВС з’єднані між собою та зі стіною шарнірами, а на шарнірний блок 

діє сила P  (див. рисунок). Розрахункова схема для визначення зусиль в стрижнях 

ACS  і BCS  має вигляд: 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

рисунок 
 

8 Якщо вільне тверде тіло перебуває у рівновазі під дією трьох сил, що лежать в одній 
площині, то 
1. лінії дії цих сил перетинаються в одній точці; 
2. ці сили рівні за величиною; 
3. лінії дії цих сил не перетинаються. 

 
ЛЕКЦІЯ  3 

 
3 МОМЕНТ СИЛИ ВІДНОСНО ТОЧКИ ТА ОСІ 

 
3.1 Алгебраїчний момент сили відносно точки 

 

 Розглянемо силу, що прикладена 
в точці А твердого тіла (рис. 3.1). 
Перпендикуляр h, що проведений 
з точки О на лінію дії сили, 
називається плечем сили. 
 Допустимо, що ця сила 
намагається повернути тіло 
навколо точки О. Обертальний 
ефект сили F буде залежати від: 
 

1) величини (модуля) сили F; 
2) довжини плеча h; 
3) положення площини обертання ОАВ, що проходить через центр О та 

силу F ; 
4) напрямку повороту в цій площині. 

 Під дією сили тіло може наряду з поступальним переміщенням 
здійснювати також обертання навколо того чи іншого центру. Обертальний 
ефект сили характеризують її моментом. 

  
Рис. 3.1 
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Тоді для кількісного вимірювання обертального моменту сили F  
відносно центра О, можна ввести величину, яка дорівнює добутку модуля сили 
на плече, взятого зі знаком плюс або мінус. Цю величину називають моментом 
сили F  відносно точки О. Моменту сили приписується знак мінус, якщо сила 
намагається повернути тіло навколо точки О за рухом годинникової стрілки. 
Момент сили вважається додатнім, коли сила повертає тіло навколо точки О 
проти руху годинникової стрілки. Момент сили F  відносно точки О будемо 
позначати символом )(0 FM . Отже:     

 
hFFM ⋅±=)(0 .      (3.1) 

 

 Визначимо, що величина моменту сили F  відносно точки О дорівнює 
подвоєній площині трикутника ОАВ: 
 

2)(0 ±=FM пл.ОАВ. 
 

3.2 Момент сили відносно точки як вектор 
 

 При розгляді просторової системи сил окрім алгебраїчної величини  
моменту сили відносно точки необхідно характеризувати площину дії моменту 
сили, яка також проходить через моментну точку та силу. 
 В цьому випадку момент сили відносно точки зручно зображати як 
вектор (рис. 3.2), що має такі властивості: 
 1) вектор моменту сили відносно точки прикладений в цій точці і 
спрямований перпендикулярно площині, в якій він діє; 
 2) за модулем він дорівнює добутку сили на плече сили; 
 3) вектор моменту спрямований у той бік, звідки бачимо, що сила 
намагається обертати тіло навколо моментної точки проти руху годинникової 
стрілки. 

 Вектор моменту сили відносно точки 
будемо позначати )(0 FM , або 0M . 
 Вектор моменту сили відносно точки 
дорівнює векторному добутку радіуса: 
 – вектора точки прикладання сили і вектора 
сили: 

FrM ×=0 .   (3.2) 
 

 Дійсно, із векторної алгебри відомо, що 
Fr ×  співпадає за напрямком з 0M , а також за 

модулем, так як: 
 

                                                       hFFrrFFr ⋅=∧⋅⋅=× )sin( . 

 
 

Рис. 3.2 
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3.3 Теорема про момент рівнодійної системи збіжних сил 
 

Теорема Варіньона. Момент рівнодійної збіжної системи сил відносно 
довільного центра дорівнює векторній (геометричній) сумі моментів складових 
сил відносно того самого центра.: 

 

( ) ( )∑
=

=
n

i
kFMRM

1
00 . 

 

Доведення. Нехай система сил 1F , 2F , 3F , , nF  
є збіжною (рис. 3.3). Тоді ця система має рівнодійну 

nFFFFR ++++= 321 . Момент рівнодійної цієї 
збіжної системи сил відносно центра O  дорівнює: 

 

( ) ( )
( )∑=×++×+×+×=

=++++=×=
n

i
kn

n

FMFrFrFrFr

FFFFrRrRM

0321

3210





,
 

що підтверджує теорему. 
Якщо сили і точка O  розміщені в одній площині, то вектори, що 

зображують їх моменти перпендикулярні до цієї площини. Тому момент 
рівнодійної плоскої збіжної системи сил відносно точки, що лежить в площині 
з силами дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно цієї 
точки. 

Приклад. Визначити момент сили F  
відносно точки А (рис. 3.4). 

Розв’язок. Момент сили відносно точки a  
можна визначити двома способами. 

За формулою (3.1) 
 

α⋅⋅−=⋅−= sin)( aFhFFM A . 
 

Силу F  можна розкласти на складові, паралельні осям x  і y . Тоді 

yx FFF += , де αcosFFx ⋅= , αsinFFy ⋅= . 
За теоремою Варіньона: 
 

( ) ( ) ( )yAxAA FMFMFM += . 
 

( ) 0=xA FM , то 
 

( ) ( ) α⋅⋅−== sinaFFMFM yyAA . 
 
 

 
Рис. 3.3 

 
Рис. 3.4 
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3.4 Момент сили відносно осі 
 

 Момент сили відносно осі необхідний для оцінки спроможності сили 
обертати тіло навколо осі. 
 Якщо силу розкласти на дві складові, одна з яких буде паралельна осі, а 
друга буде лежати в площині, перпендикулярній осі, то є очевидним, що 
обертальним моментом володіє тільки остання її складова. Таким чином, 
моментом сили відносно осі )(FM z  називається момент проекції сили на 
площину, перпендикулярну до осі, відносно точки перетину площини та осі 
(рис. 3.5), тобто hFFM xyz ⋅±=)( , де вектор xyF  проекції сили на площину П, 
що перпендикулярна осі Oz. 

Момент будемо вважати додатнім, якщо з додатного напрямку осі Oz 
поворот, який сила xyF  намагається зробити, бачиться проти руху годинникової 
стрілки, і від’ємним, якщо за ходом годинникової стрілки. 
 Отже, для того, щоб знайти момент сили відносно осі Oz (рис. 3.6) 
необхідно:  

1) провести будь-яку площину, перпендикулярну осі Oz; 
 2) спроектувати силу F  на цю площину; 

3) провести з точки О перетину осі Oz із площиною, перпендикуляр на 
напрямок сили F ; 
 4) обчислити добуток hFxy ⋅ ; 

5) визначити знак моменту. 
 При цьому необхідно мати на увазі: момент сили відносно осі дорівнює 
нулю, якщо сила та ось лежать в одній площині. Це буде мати місце, якщо сила 
або паралельна, або перетинає ось. 
Приклад. Визначити момент сили Q відносно осей x, y і z (рис. 3.7). 
 

αcos)( ⋅⋅= bQQM z  

αsin)( ⋅⋅−= aQQM y  

αsin)( ⋅⋅= bQQM x  
 

  
 

Рис. 3.5 Рис. 3.6 Рис. 3.7 
 

 24 



3.5 Зв’язок між  моментом сили відносно центра і відносно осі 
 

 Нехай на тіло діє прикладена в точці А сила F . Визначимо момент сили 
F відносно точки О і осі, що проходить через цю точку (рис. 3.8). 

Момент сили відносно точки зображується 
вектором 0M , перпендикулярним площині 
ОАВ, який має модуль: 

плОАВhFM 20 =⋅= . 

 Для визначення моменту сили відносно 
осі Oz візьмемо яку-небудь площину xy, 
перпендикулярну осі Oz, і знайдемо 
проекцію цієї сили xyF  на цю площину 

(рис. 3.8). Тоді )(FM z  буде дорівнювати алгебраїчному моменту сили xyF  
відносно точки О1 перетину осі і площині xy: 
 

1110 2)()( BAОплFMFM xyz ∆== . 
 

 Але трикутник О1А1В1 дорівнює проекції трикутника ОАВ на площину 
xy. Кут між площинами цих трикутників дорівнює куту між перпендикулярами 
до площин, який позначений на рис. 3.8, як γ . З геометрії відомо: 
 

пл.∆O A B1 1 1 =  пл.∆OAB cosγ . 
 

 Отже 2пл.∆O A B1 1 1 =  2пл.∆OAB cosγ , тобто: 
 

γcos)( 0MFM Z = .     (3.3) 
 

 Якщо змінювати положення точки О на осі, то як видно з рис. 3.6, 
величина 0M  буде змінюватися, а величина )(FM z  залишається незмінною. 
 Таким чином, момент сили відносно осі дорівнює проекції на цю вісь 
вектора, що зображує момент даної сили відносно будь-якої точки на цій осі. 
 

3.6 Аналітичний вираз моменту сили відносно осі 
 

Виберемо довільно силу F  та прямокутну систему координат xyz0 . 
Визначимо спочатку момент сили F  відносно осі z  ( ( ) ( )xyz FMFM 0= ), 

при цьому використаємо теорему Варіньона:  
 

( ) ( ) ( )yxz FMFMFM 00 += . 
 

 
Рис. 3.8 
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Із креслення (рис. 3.9) витікає: 
 

( ) yFFM xx −=0 , ( ) xFFM yy −=0 . 
 
Отже, остаточно отримаємо:  
 

( ) xyz yFxFFM −= . 
 
Аналогічно обчислюються моменти 
сили відносно двох інших осей. В 
результаті отримаємо: 

                               Рис. 3.9 
 

yzx zFyFM −= , 

zxy xFzFM −= ,           (3.4) 

xyz yFxFM −= . 
 

Формули (3.4) дають аналітичні вирази для моментів сили відносно осей 
координат. 
 Вираз (3.4) також може бути отриманий за відомою формулою векторної 
алгебри: 
 

zyx FFF
zyx
kji

FrM =×=0 .     (3.4) 

 
Питання для самоконтролю (Лекція 3) 

 
1. Від яких параметрів залежить обертальний ефект сили? 
2. Чому дорівнює алгебраїчна величина моменту сили F  відносно точки О? 
3. Коли момент сили відносно точки дорівнює нулю? 
4. Що характеризує векторний момент сили відносно точки? 
5. Чому обертальним моментом відносно осі володіє тільки складова сили, що 
лежить в площині перпендикулярній до цієї осі? 
6. В яких випадках момент сили відносно осі дорівнює нулю? 
7. Як можна обчислити момент сили відносно точки за допомогою теореми 
Варіньона? 
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Тести до теми 3 «Момент сили відносно точки та осі» 

Таблиця 3.1 

№ Питання 
1 2 
1 Алгебраїчна величина  моменту сили F  відносно точки O  визначається за формулою: 

 
1. ( ) OAFFM O ⋅−= ; 

2. ( ) OCFFM O ⋅−= ; 

3. ( ) OCFFM O ⋅= . 

2 Вектор моменту сили відносно точки, прикладений в цій точці і: 
1. спрямований перпендикулярно площині, в якій діє; 
2. лежить в площині дії сили. 

3 Відповідно до теореми Варіньона момент рівнодійної плоскої збіжної системи сил 
відносно точки, що лежить в площині з силами, дорівнює: 
1. нулю; 
2. алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно цієї точки; 
3. алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно початку осей координат. 

4 Обертальний момент навколо осі створює: 
1. вся сила; 
2. проекція сили на цю вісь; 
3. проекція сили на площину, що перпендикулярна цієї осі. 

5 Проекція вектора на вісь, що зображує момент сили відносно будь-якої точки на цій осі 
дорівнює: 
1. моменту сили відносно осі; 
2. моменту сили відносно точки на осі. 

6 Яку величину визначає формула yx zFyF − ? 
1. момент сили відносно осі x ; 
2. алгебраїчну суму моментів сили відносно осей x  і y . 

7 Чому дорівнює момент сили F  відносно осі x ? 
1. ( ) 0=FM x ; 

2. ( ) 22 baFFM x +−= ; 

3. ( ) °⋅⋅−= 45cosaFFM x . 
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ЛЕКЦІЯ 4 
 

4 СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНИХ СИЛ. 
ТЕОРІЯ ПАР СИЛ 

4.1 Додавання паралельних сил 
 

 Знайдемо рівнодійну двох паралельних сил. Тут можливі два випадки: 
сили спрямовані в одну сторону та сили спрямовані в різні сторони. 

 4.1.1 Додавання двох сил, спрямованих в один бік 

Розглянемо тверде тіло, на яке діють дві паралельні сили 21 FF , 
спрямовані в одну сторону (рис. 4.1). Використовуючи аксіоми статики, 
перейдемо від заданої системи сил 21 FF  до еквівалентної системи збіжних 
сил. 

Для цього прикладемо в точках А 
і В дві зрівноважені сили 21 , PP  ( 21 PP = ) 
і спрямовані в протилежні сторони по 
прямій АВ, та складемо їх з силами 

21 FF  за правилом паралелограма. 
Одержані сили 21 , QQ  перенесемо у 
точку О, де перетинаються їх лінії дії, і 
розкладемо на первісні складові. Після 
цього у точці О будуть діяти дві 
зрівноважені сили 21 , PP , які 
відкинемо, і дві сили 21 FF , 
спрямовані в одну сторону. 

Ці сили перенесемо в точку С, та замінимо їх рівнодійною R , модуль якої 
дорівнює: 

R=F1+F2.          (4.1) 
 

Сила R і буде рівнодійною паралельних сил 21 FF , прикладених в 
точках А і В. 

Для визначення точки С розглянемо трикутники OAC, Оаk і ОСВ, Оmb.  
З подібності цих трикутників виходить: 

 

2

2

1

1

F
P

OC
BCi

F
P

OC
AC

==  

або 

21 FBCFAC ⋅=⋅ . 

 
Рис. 4.1 

 28 



Візьмемо до уваги властивості пропорцій, а також те, що АС+ВС=АВ і 
F1+F2=R, одержимо: 

R
AB

F
AC

F
BC

==
21

.     (4.2) 

 
Вирази (4.1) і (4.2) дозволяють визначити модуль і лінію дії рівнодійної 

двох паралельних сил. 
 

 4.1.2 Додавання двох сил, спрямованих в різні боки 

Нехай на тіло діють дві сили: 1F  у точці А і сила 2F  у точці В, при цьому 
21 FF >  (рис. 4.2). 

На продовженні прямої АВ візьмемо точку С і 
прикладемо до неї зрівноважену систему сил RR ′, , 
паралельну силам 1F , 2F . Положення сили С і 
модулі сил RR ′,  виберемо так, щоб 
задовольнялися рівності. 

 
  R= F1 – F2,    (4.3) 

 

  
R

AB
F
AC

F
BC

==
21

.        (4.4) 

 
Тоді сили RF ′,2 будуть мати рівнодійну 1FQ −= і прикладену у точці А. 

Відкинемо зрівноважену систему двох сил 1FQ −= , прийдемо до висновку, що 
сили 21 , FF  мають рівнодійну R , модуль якої визначається рівнянням (4.3), а 
положення лінії дії пропорцією (4.4). 

 
4.2 Пара сил. Алгебраїчний момент пари сил 

 
 Парою сил називається система двох рівних за модулем, паралельних і 
спрямованих у протилежні сторони сил (рис. 4.3). Пара сил не знаходиться у 
рівновазі, і не має рівнодійної. Це відрізняє пару сил від системи паралельних 
сил, що розглядалися раніше і тому вони є самостійною системою сил. 

Пару сил прикладають до тіл, які необхідно обертати, наприклад, до 
маховика вентиля. (рис. 4.4). Площина, що проходить через лінії дії сил пари, 
називається площиною дії пари. 
 Для кількісної характеристики дії пари сил на тверде тіло введемо 
поняття алгебраїчного моменту пари сил. 

 
Рис. 4.2 
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Алгебраїчним моментом пари сил 
називається добуток модуля сили F  на її плече d: 

 
dFM ⋅±= .      (4.5) 

 
 Плечем пари сили називається найкоротша 
відстань між лініями дії сил пари. Із рис. 4.3. видно, 
що алгебраїчний момент пари дорівнює моменту 
одній із її сил відносно точки прикладення другої, 
тобто: 
 

)()( 21 FMFMM AB == .   (4.6) 
 

 Доведемо теорему про моменти сил пари: 
алгебраїчна сума моментів сил пари відносно будь-
якого центру, що лежить у площині її дії, не 
залежить від вибору цього центру і дорівнює 
моменту пари. 

Дійсно, якщо в площині дії пари сил 
(рис. 4.5), взяти точку О, то сума моментів сил пари 
буде дорівнювати: 
 

.
)()()( 00

dFabF
bOFbOabFFMFM

⋅=⋅=
=⋅′−+=+′  

  
Тобто: 
 

MFMFM =+′ )()( 00 . 
 
 

 
4.3 Теорема про еквівалентність двох пар сил, 

що розташовані в одній площині 
 

 Доведемо теорему, що дві пари сил, які розташовані в одній площині, 
відрізняються одна від одної тільки величинами алгебраїчного моменту. Тобто, 
пару сил, що діє на тверде тіло, можна замінити іншою парою сил, яка  
розташована у тій же площині і має однаковий з першою парою алгебраїчний 
момент. 

Нехай на тіло діє пара сил FF ′,  з плечем d1 (рис. 4.6). Проведемо в 
площині дії пари через точки дії сил А і В дві довільні паралельні лінії АД, ВЕ. 
Найкоротша відстань між цими лініями дорівнює d2. Розкладемо силу F  по 

 
Рис. 4.3 

 
Рис. 4.4 

 
Рис. 4.5 
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напрямках АВ і АД на сили PQ , , а силу F ′  по напрямках ВА і ВЕ на сили 
., PQ ′′  

Сили QQ ′, , які зрівноважені, можна відкинути. В результаті пара сил 
FF ′,  буде замінена другою парою сил PP ′, , з другим плечем d2. Відповідно 

до аксіомами статики, сили PP ′,  можна переміщати по лінії дії в будь-яку 
другу точку. 
 Таким чином, дану пару можна переносити куди завгодно в площині дії 
пари; у даної пари можливо змінювати сили і довжину плеча, зберігаючи при 
цьому незмінною величину алгебраїчного моменту. Тобто, щоб задати пару 
сил, достатньо задати її алгебраїчний момент. Чому при цьому дорівнюють 
сили пари або плече і де пара розташована в площині не буде суттєвим 
(рис. 4.7). 
 

 

 

Рис. 4.6 Рис. 4.7 
 

4.4 Теорема про перенесення пари сил до паралельної площини 
 

 Дія пари сил на тверде тіло не зміниться від перенесення цієї пари сил до 
паралельної площини. 

Розглянемо пару сил FF ′, , що розташована 
в площині Ι  (рис. 4.8). Проведемо площину 
Ι Ι , паралельну площині Ι  і візьмемо на ній 
відрізок ЕД, що дорівнює відрізку АВ. У 
точках E, Д. Прикладемо чотири попарно 
зрівноважені сили 2121 ,,, FFFF ′′ , кожна з яких 
дорівнює F . Тоді паралельні сили F , 2F  та 
F ′ , 2F ′  можна замінити рівнодійними R  і R ′ , 
які рівні за модулем, прикладені в точці С, 
мають спільну лінію дії і спрямовані в 
протилежні сторони. Тобто система сил R , 
R ′  еквівалентна нулю і може бути відкинута. 

Отже пара сил ( )FF ′,  дійсно замінюється такою ж парою ( )11, FF ′ , але тією, що 
лежить в площині ІІ. Таким чином теорема доведена. 

 
Рис. 4.8 
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4.5 Вектор моменту пари сил 
 

 Пара сил характеризується: площиною дії та алгебраїчною величиною 
моменту пари. Усі ці характеристики можливо виразити вектором моменту 
пари. 
 Вектором моменту пари M  називається вектор, модуль якого дорівнює 
добутку сили пари на плече, він спрямований перпендикулярно до площини дії у 
той бік, звідки видно, що пара сил намагається повернути тіло проти руху 
стрілки годинника (рис .4.9). 

 Як відомо модуль моменту 
пари дорівнює моменту одній із її 
сил відносно точки, де прикладена 
друга сила, тобто )(FMM B= . По 
напрямку вектори цих моментів 
також співпадають. 
 
 

 Отже: 
   )()( FMFMM AB ′==     (4.7) 

або 
   FABM ×= .         (4.8) 

 
4.6 Еквівалентність пар сил у просторі 

 
Так як пару сил можна розташувати де завгодно у площині, або у 

площині їй паралельній, то вектор пари сил M  можна прикладати у будь-якій 
точці тіла. Такий вектор називають вільним. 

Таким чином, дві пари сил, що діють на одне і теж тверде тіло, 
еквівалентні, якщо їх вектори мають однаковий модуль і спрямовані в одну 
сторону. 

 
4.7 Додавання пар сил. Умови рівноваги систем пар 

 4.7.1 Додавання пар, що розташовані в одній площині 
 

Доведемо наступну теорему про складанні плоскої системи пар: система 
пар, що розташована в одній площині, еквівалентна одній парі, що лежить в тій 
же площині і має момент рівний алгебраїчній сумі моментів цих пар. 
Розглянемо систему з моментами М1, М2, М3, що діють на тіло (рис. 4.10). 

На підставі теореми про еквівалентність пар ми можемо записати ці пари 
трьома парами ( 11, PP ′), ( 22 , PP ′ ), ( 33 , PP ′ ), що мають загальне плече d і такі ж 
моменти: 

Р1d=M1, Р2d=M2, Р3d=M3. 

 
Рис. 4.9 
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Сили, що прикладені в точках А і В можна скласти, замінюючи їх 
рівнодійними: 

R=P1-P2+P3, 321 PPPR ′+′−′=′ . 
 
В результаті вся система пар заміниться 

однією парою ( RR ′, ) з моментом: 
 

М=Rd=Р1d+(-Р2d)+Р3d. 
 

В загальному випадку коли на тіло буде 
діяти система, що містить n пар, її можна 
замінити однією парою з моментом: 

 

∑
=

=
n

i
кMM

1
.  (4.9) 

 
Із доведеної теореми витікає, що для рівноваги плоскої системи пар 

необхідно і достатньо, щоб алгебраїчна сума їх дорівнювала нулю. 
 

4.2 Додавання довільної системи пар 
 

Доведемо, що будь-яка система пар сил, що діє на тверде тіло, 
еквівалентна одній парі з моментом, який дорівнює геометричній сумі векторів 
моментів цих пар. 

Спочатку доведемо теорему для випадку, коли на тіло у площинах I, II 
діють дві пари сил з моментами 21 MiM  (рис. 4.11). 

На лінії перетину цих 
площин візьмемо відрізок АВ = d   
і зобразимо пару з моментом 1M  
силами 11 , FF ′ , а пару з моментом 

2M  силами 22 , FF ′ , що прикладені 
у точках А і В. 

Замінюючи сили 21 , FF  
рівнодійною R , а сили 21 , FF ′  – 
рівнодійною R , ми переконуємося, 

що дійсно дві пари можливо замінити однією парою сил RR ′, , де 

21 FFR += . 

Вектор цієї рівнодійної пари буде дорівнювати: 
 

212121 )( MMFABFABFFABRBAM +=×+×=+×=×= . 

 
 

Рис. 4.10 

 
Рис. 4.11 
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Тобто вектор M  зображується діагоналлю паралелограма, побудованого 
на векторах 21 , MM , як на сторонах. Таким чином, для двох пар теорема 
доведена. 

21 MMM += . 
 

В загальному випадку, коли на тіло діють n пар з моментами 
nMMMM ...,,,, 321 , послідовно використовуючи формулу (4.9), одержимо: 

 

21 MMM += kn MM Σ=++ ... .   (4.10) 
 

Проведемо осі координат і на основі теореми про проекцію суми векторів 
на ось, знайдемо: 

 

kxx MM Σ= , kyy MM Σ= , kzz MM Σ= . (4.11) 
 

Модуль цього рівнодійного вектора визначається за формулою 
 

222
zyx MMMM ++= . 

 
Із одержаних результатів легко визначаються умови рівноваги системи 

пар, що діють на тверде тіло. Очевидно, ці умови будуть виконуватися, якщо 
 

,0=M  тобто  .0=== zyx MMM  
 

Приймаючи до уваги формулу (4.11), маємо аналітичні умови рівноваги: 
 

,0=Σ kxM ,0=Σ kyM ,0=Σ kxM .0=Σ kzM   (4.12) 
 

Таким чином, для рівноваги пар сил, прикладених до твердого тіла, 
необхідно і достатньо, щоб сума проекцій векторів цих пар на кожну з трьох 
координатних осей дорівнювала нулю. 

 
Питання для самоконтролю (Лекція 4) 

 
1. Чому дорівнюють рівнодійні двох паралельних сил спрямованих в одну і 
різні сторони? 
2. Яка система сил називається парою? 
3. Чи має пара сил рівнодійну? 
4. Чому дорівнює алгебраїчний момент пари сил? 
5. Чому при визначені суми моментів сил пари відносно будь-якої точки 
достатньо знайти величину її алгебраїчного моменту? 
6. За яких умов дві пари сил будуть еквівалентні? 
7. Умови еквівалентності двох пар сил у просторі? 
8. Чому дорівнює рівнодійна пара (еквівалентна пара) будь-якої системи пар? 
9. Геометричний та алгебраїчний способи визначення еквівалентної пари? 

 34 



Тести до теми 4 «Система паралельних сил. Теорія пар сил» 

Таблиця 4.1 

№ Питання 
1 2 
1 Рівнодійна двох паралельних сил, що спрямовані в один бік дорівнює: 

1. 21 FFR += ; 

2. 2
2

2
1 FFR += . 

2 Рівнодійна двох паралельних сил, що спрямовані в різні боки дорівнює: 
1. 21 FFR −= ; 

2. 2
2

2
1 FFR −= . 

3 Чи мають рівнодійну дві паралельні сили рівні за модулем і спрямовані у протилежні 
боки? 
1. так; 
2. ні. 

4 Парою сил називають систему двох сил, що: 
1. рівні за модулем, паралельні і спрямовані у протилежні сторони; 
2. рівні за модулем і розташовані в одній площині; 
3. паралельні одна одній. 

5 Обчислити суму моментів двох сил відносно точки O , що 
наведені на рисунку? 
1. ( ) ( ) dFFMFM ⋅=′+ 00 ; 

2. ( ) ( ) 000 =′+ FMFM ; 

3. ( ) ( ) ( )FMFMFM 000 2=′+ . 
6 Дві пари, що наведені на рисунку, будуть 

еквівалентними, якщо 
1. 2211 dFdF = ; 
2. 21 FF = ; 

3. 21 dd =  і 21 || FF . 

7 Вектор моменту пари M  за модулем дорівнює добутку сили пари на плече і: 
1. спрямований перпендикулярно до площини дії у той бік, звідки видно, що пара сил 

намагається повернути тіло проти руху годинникової стрілки; 
2. спрямований перпендикулярно до площини дії у той бік, звідки видно, що пара сил 

намагається повернути тіло за рухом годинникової стрілки; 
3. лежить в площині дії і спрямований у той бік, звідки видно, що пара сил намагається 

обертати тіло за годинниковою стрілкою. 
8 Чи можна замінити систему пар сил, що діє на тверде тіло, еквівалентною парою? 

Якщо можна, то чому дорівнює модуль цієї рівнодійної пари сил? 
1. не можна; 

2. можна, ( ) ( ) ( )222 ∑∑∑ ++= kzkykx MMMM ; 

3. можна, ∑∑∑ ++= kzkykx MMMM . 
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ЛЕКЦІЯ 5 
 

5 Зведення системи сил до найпростішої системи. 
Умови рівноваги 

 
5.1 Зведення довільної системи сил до сили і пари сил 

 5.1.1 Зведення сили до заданого центру 

Силу можна переносити паралельно самій собі в будь-яку точку 
твердого тіла, додаючи при цьому пару сил, вектор якої дорівнює вектору 
моменту сили відносно нової точки прикладення сили.  

Доведемо справедливість 
сказаного. 
Для переносу сили F , що 
діє на тверде тіло, з точки 
А до нової точки О 
прикладемо у точці О 
сили FFiFF ′−=′′=′  
(рис. 5.1,а). 

Тоді, одержимо нову систему, силу FF =′ і приєднану до неї пару сил ( )FF ′′,  
(рис. 5.1,б), вектор якої дорівнює:  
 

     ( )FMM B= .     (5.1.) 
 

 5.1.2 Зведення довільної системи сил до сили і пари сил 

Розглянемо тіло, на яке діє будь-яка система сил nFFFF ...,,,, 321  
(рис. 5.2,а). 

 
Рис. 5.2 

 

 
Рис. 5.1 
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 Виберемо будь-яку точку О за центр приведення і перенесемо усі сили 
системи у цей центр, додаючи відповідні пари сил. Тоді на тіло будуть діяти 
система сил ,11 FF =′  ,22 FF =′ …, nn FF =′ , прикладених у точці О і система пар, 
моменти яких будуть дорівнювати: 

 
( ),101 FMM =  ( ) ( )nn FMM    FMM  0202 ,..., == . 

 
Систему збіжних сил, прикладених у точці О, можна замінити однією 

силою R , прикладеною у тій же точці. При цьому: 
 

kFR Σ= .     (5.2.) 
 

Систему пар сил можна скласти і замінити однією парою, яка дорівнює 
kMM Σ=  (рис. 5.2,б) або: 

     
)(0 kFMM Σ= .    (5.3.)   

 
Геометрична сума усіх сил R  називається головним вектором системи, а 

геометрична сума векторів моментів пар сил M  називається головним 
моментом системи відносно точки О. 

Таким чином, будь-яка система сил, що діє на абсолютно тверде тіло, 
може бути замінена однією силою R , яка дорівнює головному вектору 
системи і прикладена в будь-якій точці О, і однією парою сил з моментом M , 
який дорівнює головному моменту системи відносно центра (точки О). 

Визначимо вектори R  і 0M  аналітично, тобто за їх проекціями на осі 
координат. 

Вирази для RX, Ry, RZ, а також MX, My, MZ нам відомі: 
 

 kZZkyykxx FRFRFR Σ=Σ=Σ= ,, ,   (5.4) 
 

 )(,)(,)( kZZkyykxx FMMFMMFMM Σ=Σ=Σ= .  (5.5) 
 

5.2 Умови рівноваги довільної просторової системи сил 
 

Для рівноваги довільної просторової системи сил необхідно і 
достатньо, щоб одночасно .0,0 == MR  Але вектори MiR  будуть 
дорівнювати нулю тільки тоді, коли будуть дорівнювати нулю їх проекції на 
осі координат, тобто 0=== ZYX RRR  і 0=== ZYX MMM . Відповідно до 
формул (5.4), (5.5): 
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.0)(,0)(,0)(

;0,0,0

=Σ=Σ=Σ

=Σ=Σ=Σ

kZkYkX

KZKYKX

FMFMFM

FFF
  (5.6) 

 

Таким чином, для рівноваги довільної просторової системи сил необхідно 
і достатньо, щоб сума проекції усіх сил на кожну з трьох координатних осей і 
сума їх моментів відносно цих осей були рівними нулю. 
 

5.2.1 Умови рівноваги просторової системи паралельних сил 
Якщо система сил nFFF ...,,, 21  паралельна осі Оz (рис. 5.3), то проекції 

сил на перпендикулярні їм осі Ох і Оу дорівнюють нулеві.  
Окрім того, момент сил відносно паралельної 
осі z також дорівнює нулю. Отже умови 

0,0 =Σ=Σ KYKX FF . 0)( =Σ KZ FM


 також 
перетворюється у тотожність. Відкидаючи 
умови рівноваги, які виконуються тотожно, з 
формули (5.6) одержимо наступні три умови 
рівноваги: 

 
.0)(,0)(,0 =Σ=Σ=Σ KYKXZ FMFMF     (5.7) 

 
 

5.3 Умови рівноваги плоскої системи сил 
 

 Розташуємо осі Ох і Оу в площині дії сил (рис. 5.4). В зв’язку з тим, що 
вісь Оz перпендикулярна силам, то 0=Σ KZF . Крім того, усі сили розташовані в 
одній площині з осями координат Ох і Оу, і тому їх моменти відносно цих осей 
дорівнюють нулю, тобто ,0)( =Σ KX FM  .0)( =Σ KУ FM  Моменти сил відносно 
осі Оz дорівнюють алгебраїчним моментам сили відносно точки О, 

)()( 0 KКz FMFM = . Таким чином, із формули (5.6) для плоскої системи сил 
після відкидання тотожностей, маємо наступні три умови рівноваги:  

 

,0=Σ KXF ,0=Σ KУF 0)(0 =FM ,  (5.8) 
 

тобто, для рівноваги плоскої системи сил, що 
діють на тверде тіло, необхідно і достатньо, 
щоб сума проекцій цих сил на кожну з двох 
прямокутних осей координат, розташованих в 
площині дії сил, були рівними нулю і сума 
алгебраїчних моментів сил відносно будь-якої 
точки, що знаходиться у площині дії сил, 
також дорівнювала нулеві. 
 

Рис. 5.3 

 
Рис. 5.4 
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5.4 Три форми умови рівноваги плоскої системи сил 

 5.4.1 Основна (перша) форма умов рівноваги 

У підрозділі 5.3. одержані загальні умови рівноваги плоскої системи сил, 
що діє на тверде тіло: 

 
 0=Σ KXF , 0=Σ KУF , 0)( =Σ FM A .    (5.10) 

 
 Умови рівноваги (5.10) ще називають умовами рівноваги першої, 
основної форми. 

Існують ще дві форми умов рівноваги, що витікають з основної. 

 5.4.2 Друга форма умов рівноваги 

Для рівноваги плоскої системи сил необхідно і достатньо, щоб сума 
моментів усіх цих сил відносно будь-яких двох точок А і В і сума їх проекцій 
на вісь Ох, не перпендикулярну до прямій АВ були рівні нулю, тобто: 

0)( =Σ KA FM , 0)( =Σ KВ FM , 0=Σ KXF .          (5.11) 
 

 Необхідність цих умов очевидна, так як при невиконанні хоча б однієї з 
цих умов або головний вектор R , або головний момент M  не будуть 
дорівнювати нулю. На відміну від основної форми у даному випадку  

накладається додаткова вимога, щоб вісь Ох була не 
перпендикулярна до прямої АВ. Ця вимога необхідна, 
так як у окремому випадку система сил може бути 
приведена тільки до головного вектора R  і тому не 
буде зрівноважена (рис. 5.5). 

Але, якщо лінія дії R  пройде через точки А і В, 
а вісь Ох буде перпендикулярна осі Ох, то момент 
рівнодійної відносно точок А і В, а також проекція її 
на ось Ох будуть дорівнювати нулеві. Те, що пряма 
АВ не перпендикулярна осі Ох, доводить достатність 
умов рівноваги (5.11). 

 5.4.3 Третя форма умов рівноваги (рівняння трьох моментів) 

Для рівноваги довільної плоскої системи сил необхідно і достатньо, щоб 
суми моментів усіх цих сил відносно будь-яких трьох точок А, В, С, що не 
лежать на одній прямій, дорівнювали нулю: 
 

0)( =Σ FM A , 0)( =Σ FM В , 0)( =Σ FM C .            (5.12) 
 

 Необхідність цих умов, як і у попередньому випадку, очевидна. 
Достатність умов (5.12) випливає із того, що якби система сил не знаходилась у 

 
Рис. 5.5 
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рівновазі при виконанні усіх умов (5.12), то вона повинна була приводитися до 
рівнодійної R , яка проходила б через три точки А, В і С. Але це неможливо, бо 
точки А, В, С не лежать на одній прямій. 

Приклад 1. Горизонтальна балка АВ (рис. 5.6) знаходиться у спокої під 
дією сил. Запишіть одне рівняння рівноваги сил у вигляді: 

 
( ) 0=∑ kA FM . 

 
Розв’язок. Скористуємось аксіомою 

звільнення від в’язів та замінимо їх дію на 
балку реакціями AX , AY  і BR . Виберемо 
систему координат ху. Після цього складемо 
рівняння рівноваги сил: 
 

( ) 045,351 =⋅+⋅⋅−⋅−−=∑ BkA RqFMFM . 
 

Приклад 2. Похила балка АВ знаходиться у спокої під дією сил 
(рис. 5.7,а). Запишіть одне рівняння рівноваги сил у вигляді ( ) 0=∑ kA FM . 

Розв’язок. Скористуємось аксіомою звільнення від в’язів і їх дію на балку 
АВ замінимо реакціями AX , AY  і BR  (рис. 5.7,б). Виберемо систему координат 
ху.  

Рис. 5.7 
 

Після цього складемо рівняння рівноваги сил 
 

( ) ( ) ( )∑ ⋅⋅−⋅⋅−−⋅⋅−= 5,3550sin360sin1 00 qQMFFM KA ( ) 070sin6 0 =⋅⋅+ BR . 
 

Приклад 3. В конструкції, що наведена на рис. 5.8, сила F  паралельна 
вісі у. Всі інші сили розміщені в площинах, паралельних площині Охz. 

Запишіть одне рівняння рівноваги сил у вигляді ( ) 0=∑ kX FM . 

 
Рис. 5.6 
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Рис. 5.8 
 

Розв’язок. Скористуємось аксіомою звільнення від в’язів та замінимо їх 
дію на конструкцію реакціями AX , AY , AZ  і BX , BZ . Після цього складемо 
рівняння рівноваги сил: 
 

( ) +⋅−α⋅−⋅α+⋅α=∑ aTRFaPaGFM kX 530sincos2sin2cos   
06530cos =⋅+⋅+ aZaQ B

 . 
 

Питання для самоконтролю (Лекція 5) 
 
1. Що потрібно зробити, щоб при паралельному переносі сили в новий центр 
рівновага твердого тіла не порушилась? 
2. До яких двох параметрів можна звести довільну просторову систему сил? 
3. Умови рівноваги довільної просторової системи сил? 
4. Умови рівноваги плоскої системи сил, як окремий випадок довільної системи 
сил? 
5. Три форми умов рівноваги плоскої системи сил? 
6. Чому перша форма умов рівноваги, на відміну від другої та третьої форм, 
називається основою? 
 

Тести до теми 5 «Приведення системи сил до найпростішої системи. 
Умови рівноваги» 

Таблиця 5.1 
№ Питання 
1 Чи можна силу, що діє на тверде тіло, перенести паралельно самій собі в будь-яку іншу 

точку? Якщо можна то за яких умов? 
1. можна, за умовою, що до сили треба додати пару сил, момент якої дорівнює моменту 

сили відносно нової точки прикладання сили; 
2. не можна; 

3. можна за умовою, що сила буде дорівнювати 222
zyx FFFF ++= . 
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Продовження табл. 5.1 
2 Якою найпростішою системою сил можна замінити довільну систему сил в загальному 

випадку? 
1. головним вектором; 
2. головним моментом; 
3. головним вектором і головним моментом. 

3 Якою найпростішою системою сил можна замінити систему збіжних сил? 
1. головним вектором; 
2. головним моментом; 
3. головним вектором і головним моментом. 

4 
 

1. Які рівняння визначають умови рівноваги довільної просторової системи сил? 
1. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF , 0=∑ kzF , ( ) 0=∑ kx FM , ( ) 0=∑ ky FM , 

( ) 0=∑ kz FM ; 

2. 0=++ kzkykx FFF , ( ) ( ) ( ) 0=++ kzkykx FMFMFM ; 

3. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF , 0=∑ kzF , ( ) 0=∑ kA FM , ( ) 0=∑ kB FM , 

( ) 0=∑ kC FM . 
5 Які рівняння визначають умови рівноваги довільної плоскої системи сил? 

1. ( ) 0=∑ kx FM , ( ) 0=∑ ky FM , 0=∑ kxF ; 

2. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF , ( ) 0=∑ kx FM ; 

3. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF , ( ) 00 =∑ kFM . 
6 Які рівняння визначають умови рівноваги плоскої системи паралельних сил для 

наведеного приклада? 
 

1. 0=∑ kyF , ( ) 0=∑ kA FM ; 

2. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF ; 

3. 0=∑ kxF , ( ) 0=∑ kA FM . 

7 Укажіть, які рівняння рівноваги можна використовувати для визначення опорних 
реакцій балки, наведеної на рисунку? 

 
1. 0=∑ kxF , 0=∑ kyF , 

( ) 0=∑ kA FM ; 

2. 0=∑ kyF , ( ) 0=∑ kA FM , 

( ) 0=∑ kB FM ; 

3. ( ) 0=∑ kA FM , ( ) 0=∑ kB FM , 
( ) 00 =∑ kFM . 
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ЛЕКЦІЯ 6 
 

5.5 Статично визначувані та статично невизначувані задачі. 
Рівновага системи тіл 

 
 Задачі, в яких кількість невідомих не більше кількості незалежних умов 
рівноваги для даної системи сил, прикладеної до твердого тіла, називається 
статично визначуваними. 
 На рис. 5.6. наведений приклад статично невизначуваної задачі. в той час, 
як кількість незалежних умов рівноваги три: 0=Σ xF , 0=Σ yF , 0=Σ AM .  

 
У даному випадку невідомими є реакції нерухомих циліндричних 

шарнірів BxByAyAx RRRR ,,, . Як відомо, якщо кількість невідомих більша, ніж 
кількість рівнянь, то їх визначити неможливо. 

Методи розв’язання статично невизначуваних задач будуть розглянуті в 
курсі опору матеріалів. 
 Іноді необхідно проводити статичний розрахунок конструкцій або 
інженерних споруд, які представляють собою систему тіл, сполучених між 
собою в’язями. Якщо кількість рівнянь рівноваги недостатньо для визначення 
невідомих, задача може виявитися статично визначуваною, якщо додатково 
розглянути рівновагу складових частин системи тіл. 

  
 
                                 а                                                                                     б 

Рис. 5.7 
 
 Наприклад, для тришарнірної арки (рис. 5.7,а) можливо скласти три 
незалежних рівняння рівноваги, що не дозволяє визначити чотири невідомих 
реакції в’язей BxByAyAx RRRR ,,, . Якщо розглянути тришарнірну арку 
(рис. 5.7,а) і додатково одну з її частин (рис. 5.7,б), то будемо мати шість 
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рівнянь рівноваги (по три для кожної системи) і шість невідомих 
CxCyBxByAyAx RRRRRR ,,,,, . 

 До такого ж результату прийдемо, розглядаючи окремо рівновагу кожної 
з частин арки (рис. 5.7,б). При цьому треба пам’ятати, що частини арки у 
шарнірі С діють з силами рівними і протилежно спрямованими, тобто 

CyCyCxCx RRRR ′−=′−= , . 
 

5.6 Розрахунок ферм 
 
 Фермою називається конструкція з прямолінійних стержнів, сполучених 
на кінцях шарнірами. 
 Місця сполучення стержнів називаються вузлами. При розрахунках ферм 
тертям у вузлах і вагою стержнів у порівнянні з зовнішніми навантаженнями 
нехтують або розподіляють їх вагу поміж вузлів. Тоді на кожний стержень буде 
діяти дві сили, що прикладені на його кінцях. При рівновазі стержнів у цьому 
випадку сили спрямовані уздовж їх осей. Отож, можна вважати, що стержні 
працюють на розтягання або на стискання. 
 У жорстких плоских ферм без зайвих стержнів, що утворені з 
трикутників, кількість стержнів k і кількість вузлів n пов’язані 
співвідношенням: 

k=2n–3.       (5.13) 
 

 У ферми, що наведена на рис. 5.8, вузли пронумеровані римськими 
цифрами, а стержні – арабськими. У цієї ферми кількість стержнів k=9 і 
кількість вузлів n=6. Отож, співвідношення (5.13) виконується і ферма є 
жорсткою без зайвих в’язей. 

При розрахунках ферм визначаються 
опорні реакції AR  і BR , а також 
зусилля в її стержнях 921 ,...,, SSS . 
Опорні реакції визначаються 
звичайними методами статики. 
Зусилля у стержнях можна визначити 
методом вирізання вузлів і методом 
перерізів. 
 
 5.6.1 Метод вирізання вузлів 
 

Цим методом зручно 
користуватися, коли треба визначити 
зусилля в усіх стержнях ферми. Він 
зводиться до вирізання уявно усіх 
вузлів разом із збігаючими в них 
стержнями. Дію відкинутих частин 

 
Рис. 5.8 
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стержнів замінимо силами, які будуть спрямовані уздовж відповідних стержнів 
і чисельно будуть дорівнювати шуканим зусиллям 921 ,...,, SSS . 
 Як відомо, для сил, лінії дії яких перетинаються в одній точці, можливо 
скласти два рівняння рівноваги: 0=Σ xF , 0=Σ yF . Тому починаємо з вирізання 
вузла (на рис. 5.8 це вузол I), де перетинаються два стержні і визначаємо 
зусилля S1 і S2. Потім, знаючи S1, переходимо до розглядання вузла II, де 
збігаються три стержні, а невідомими є два зусилля S3, S4, які можуть бути 
визначені аналогічно. Таким чином, послідовно вирізаючи відповідні вузли, 
визначаємо усі невідомі зусилля. 
 
 5.6.2 Метод перерізів (метод Ріттера) 
 

Цим методом зручно користуватися, якщо треба визначити зусилля в 
окремих стержнях ферми. Ідея методу полягає в тому, що ферму розподіляють 
на дві частини перерізами стержнів, в яких або в одному з них, треба визначити 
зусилля, і розглядають рівновагу однієї частини. Дію відкинутої частини 
замінюють відповідними силами, спрямованими уздовж стержнів. Потім 
складають рівняння рівноваги так, щоб в кожне рівняння увійшло одне 
невідоме зусилля. 

 
6 Тертя 

 
6.1 Закони тертя ковзання 

 
 У 1781 р. Кулон запровадив наближені закони для сухого тертя ковзання. 
Ці закономірності, які називаються законами тертя ковзання при спокої, 
можливо сформулювати наступним чином: 
 1. При прагненні зрушити одне тіло по поверхні другого у площині 
зіткнення виникає сила тертя, яка може набирати будь-яке значення від нуля до 
найбільшого Fmax, яке зветься граничною силою тертя, тобто: 

 
     max0 FFтер ≤< .     (6.1) 

 
 Сила тертя спрямована в сторону, протилежну тій, куди діюча сила 
прагне зрушити тіло. 
 2. Величина граничної сили тертя дорівнює добутку статичного 
коефіцієнта тертя на нормальне тиснення, або нормальну реакцію: 
 

     NfF 0max = .     (6.2) 
 
 3. Величина максимальної сили тертя в досить широких межах не 
залежить від розмірів поверхонь, які взаємодіють. 
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 Статичний коефіцієнт тертя f0 – число безрозмірне. Він визначається 
експериментальним шляхом і залежить від матеріалу та фізичного стану двох 
стичних поверхонь тіл. 

Експериментально коефіцієнт тертя 
можливо визначити за допомогою приладу, 
схема якого наведена на рис. 6.1. 
Горизонтальна плита АВ і брус Д 
виконуються із матеріалів, для яких 
визначається коефіцієнт тертя. На тіло Д 
буде діяти сила ваги P , що урівноважується 
нормальною реакцією плити N , зрушуюча 

сила Q , яка при спокої урівноважується силою тертя F . 
 З іншого боку, сила Q дорівнює вазі чашки Е з гирями. Поступово 
навантажуючи чашку, визначаємо те навантаження *Q , при якому брусок 
зрушується з місця. Очевидно, максимальна сила тертя Fmax= *Q . Тоді, 
пам’ятаючи, що N = P, знаходимо за формулою (6.2) 
 

P
Q

N
F

f тр
*

0 == . 

 
 Зробивши ряд аналогічних опитів, можна переконатися у вірності законів 
тертя. 
 Уявлення про величину коефіцієнтів тертя дають наступні дані: 
  дерево по дереву............ 7,04,00 ÷=f ; 
  метал по металу........... 25,015,00 ÷=f ; 
  сталь по кризі............... 027,00 =f . 
 Все, що було викладено вище, відноситься до тертя ковзання при спокої. 
При русі сила тертя також дорівнює добутку: 
 

NfF ⋅= , 
 
 де f – динамічний коефіцієнт тертя ковзання. 
 

6.2 Реакція шорстких в’язів. Кут і конус тертя 
 

Реакція шорсткої (реальної) поверхні буде 
складатися з двох складових: із нормальної реакції 
N  і перпендикулярної до неї сили тертя F . Отже, 
повна реакція R  буде відхилена від нормалі до 
поверхні на деякий кут (рис. 6.2). При зміні сили 
тертя від 0 до maxF  сила R  буде змінюватися від N  
до maxR , а її кут з нормаллю буде збільшуватися від 0 

 
Рис. 6.1 

 
Рис. 6.2 
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до найбільшого значення 0ϕ . Найбільший кут 0ϕ , який повна реакція шорсткої 
в’язи утворює з нормаллю до поверхні, називається кутом тертя. 
 З рис. 6.2. видно, що 

N
F

tg max
0 =ϕ . 

 

Так як Fmax = f0N, то отримуємо такий зв’язок між кутом тертя і 
коефіцієнтом тертя: 

00 ftg =ϕ .       (6.3) 
  

Конусом тертя називається конус, що 
побудований повною реакцією, обертанням її навколо 
нормальної реакції, при максимальній силі тертя 
(рис. 6.3). 

Покажемо, що тіло не зрушить під дією будь-
якої сили P , якщо кут нахилу цієї сили до нормалі α 
буде менший максимального кута тертя 0ϕ . 
 Для доведення цього положення розглянемо 
тіло, що лежить на шорсткій поверхні і на яке діє 
сила P , утворююча кут α  з нормаллю (рис. 6.4). Тіло 

зрушить  за умовою, коли рушійна сила Psinα буде  
більша, ніж максимальна сила тертя: 
 

α⋅=⋅= cos00max PfNfF , 
 
тобто, коли α>α cossin 0PfP .  
 
Враховуючи, що 00 ϕ= tgf , одержимо 0ϕ>α tgtg , тобто 
тіло рушить при умові 0ϕ>α . 

 
6.3 Тертя кочення 

 
 Тертям кочення називається опір, що виникає при коченні одного тіла по 
поверхні іншого. 
 Розглянемо круглий циліндричний каток радіуса R i вагою P, що 
рухається по горизонтальній шорсткій площині. 

Прикладемо до осі катка силу Q (рис. 6.5,а), що менша максимальної сили 
тертя maxF . Тоді у точці А виникає сила тертя F , яка за модулем дорівнює силі 
Q . Якщо враховувати, що нормальна реакція теж прикладена у точці А, то вона 
урівноважить силу P  і на тіло буде діяти пара сил ),( QF . При такій схемі 
кочення повинне початися при будь-якій малій силі Q, що суперечить дійсності. 
 

Рис. 6.3 

 
Рис. 6.4 
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 Фактично, внаслідок деформації 
тіл, торкання їх чиниться уздовж будь-
якої площадки АВ (рис. 6.5,б). При дії 
сили Q  інтенсивність тиснення біля 
краю А зменшується, а біля краю В 
зростає. Внаслідок цього нормальна 
реакція N  буде зміщена у бік дії сили 
Q . Із зростанням Q , це зміщення 
зростає до якийсь величини k, після чого 

каток почне котитися. Таким чином, в граничному стані на каток буде діяти 
пара сил ( FQ ,max ) з моментом RQmax  і урівноважуюча пара сил ),( PN  з 
моментом Nk. Із рівності моментів знаходимо NkRQ =max , або 
 

    N
R
kQ =max .     (6.4) 

 
 При maxQQ <  каток знаходиться у спокої; при maxQQ >  починається 
кочення. Коефіцієнт k у формулі (6.4) називають коефіцієнтом тертя кочення. 
Він визначається експериментально і залежить від матеріалу тіл. Наведемо 
значення цього коефіцієнта для деяких матеріалів. 
 Дерево по дереву............................................................... смk 08,005,0 ÷= ; 
 Сталь м’яка по сталі (колесо по рейці)...... ……………. смk 005,0= ;  
 Сталь загартована по сталі (шарикопідшипник)............ смk 001,0= . 
 Як бачимо, співвідношення Rk /  значно менше, ніж коефіцієнт тертя f0. 
 

Задача 2. Драбина вагою P  (рис. 6.6,а) 
спирається на гладку стінку та горизонтальну 
негладку підлогу. Коефіцієнт тертя драбини о 
підлогу дорівнює f . Під яким кутом α  до підлоги 
необхідно поставити драбину, щоб по ній змогла 
піднятися доверху людина, вага якої p ? 

Розв’язання. Розглянемо рівновагу драбини. 
Відкинемо в’язі, а їх дію замінимо реакціями 
(рис. 6.6,б). В точці А  реакція гладкої стіни AR  
спрямована по нормалі до стіни. Реакція підлоги в 
точці В  має дві складові: нормальну до підлоги N  та 
силу тертя TF . 

Зовнішні сили: вага драбини P , вага 
людини p . Сила ваги драбини, як рівнодійна 

рівномірно розподілених паралельних сил, спрямованих в один бік, прикладена 
у точці С , що ділить відрізок АВ  на дві рівні частини. Сила ваги людини p  за 
умови задачі прикладена у точці А . 

Отже, на драбину діє довільна плоска система сил.  

 
Рис. 6.5 
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B
α

 
б 

 
Рис. 6.6 
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Оберемо систему координат xOy  і складемо рівняння рівноваги, що 
дозволять визначити кут α : 

0
1

=−=∑
=

TA

n

k
kx FRF , 

0
1

=+−−=∑
=

B

n

k
ky RPpF , 

0cos)(
1

=α⋅⋅+⋅+⋅−=∑
=

BCPOBpOARFM A

n

k
kB . 

 
Враховуючи, що α⋅= sinABOA , α⋅= cosABOB , ABBC ⋅= 5,0 , а сила 

тертя BT RfF ⋅= , рівняння рівноваги набувають вигляду: 

 0
1

=⋅−=∑
=

BA

n

k
kx RfRF , (а) 

 ∑
=

=+−−=
n

k
Bky RPpF

1
0 , (б) 

 0cos)(
1

=α⋅⋅+⋅+⋅−=∑
=

BCPOBpOARFM A

n

k
kB . (в) 

 
Розв’язуючи систему рівнянь, визначимо невідомі BR , AR  і кут α . 
Із (б): 

PpRB += . 
Із (а):  

( )PpfRfR BA +⋅=⋅= . 
Із (в): 

( )Ppf
Pp

R
Pptg

A +
+

=
+

=α
5,05,0 . 

 
Таким чином, драбина буде знаходитися у рівновазі, тобто не буде 

ковзати по підлозі, якщо: 

( )Ppf
Pptg

+
+

≥α
5,0 . 

 
Питання для самоконтролю (Лекція 6) 

 
1. Які задачі статики називаються статично визначуваними та статично 
невизначуваними? 
2. Які конструкції називаються фермами? 
3. Два метода розрахунку ферм? 
4. У яких границях може змінюватися сила тертя ковзання при прагненні 
зрушити одне тіло по поверхні другого? 
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5. Чому дорівняє гранична сила тертя ковзання? 
6. Чим відрізняється реакція жорсткої поверхні від реакції гладкої поверхні? 
7. Що називають тертям кочення? 
8. Чому дорівнює пара сил, що чинить опор при коченні одного тіла по 
поверхні іншого? 
9. При яких умовах кочення тіла буде без прослизання? 
10. За яких умов каток буде знаходитися у рівновазі, якщо до його осі буде 
прикладена силу Q? 
 

Тести до теми 6 «Статично визначувані і статично невизначувані задачі. 
Рівновага системи тіл. Розрахунок ферм» 

 
Таблиця 6.1 

№ Питання 
1 2 
1 Статично визначуваними називаються задачі, в яких: 

1. кількість невідомих не більш кількості незалежних умов рівноваги для даної 
системи тіл; 

2. кількість невідомих більше кількості незалежних умов рівноваги для даної 
системи тіл; 

3. кількість невідомих не перевищує чотирьох. 
 2 Задача визначення опорних реакцій AR  і BR  є статично визначуваною для балок, 

наведених на рис. 1, 2 або 3? 
1 

 

2 

 

    3 

  

       

 

3 Задача визначення опорних реакцій AR , BR  є статично визначуваною для конструкцій, 
наведеної на рис. 1 або 2? 

1 

 

2 

  

4 Для визначення зусиль в стержнях 1, 2, 3 і 4, що сполучені з мостом, який складається з 
двох балок, сполучених шарніром C , необхідно скласти рівнянь рівноваги: 

 
1. п’ять; 
2. шість; 
3. чотири. 
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Продовження табл. 6.1 
5 Фермою називається конструкція з прямолінійних стрижнів, сполучених на кінцях: 

1. за допомогою пружних в’язів; 
2. за допомогою жорстких в’язів; 
3. шарнірами. 

6 У жорстких плоских ферм без зайвих стрижнів, що утворені з трикутників, кількість 
стержнів k  і кількість вузлів n  пов’язані співвідношеннями: 

1. 32 −= nk ; 
2. 23 −= nk ; 
3. 12 −= nk . 

7 Методом вирізання вузлів зручно користуватися в тих випадках, коли необхідно 
визначити: 

1. зусилля в окремих стержнях; 
2. зусилля в усіх стержнях; 

                  3.   зусилля в найбільш навантажених стержнях. 
 

Тести до теми 7 «Тертя» 
Таблиця 6.2 

№ Питання 
1 2 
1 При прагненні зрушити одне тіло по поверхні іншого у площині зіткнення виникає 

сила тертя, яка може набирати значення: 
1. від початкового 0F  до максимального maxF ; 
2. від нуля до максимального значення maxF ; 
3. від нуля до нескінченності. 

2 Статичний коефіцієнт тертя 0f  визначається: 
1. експериментальним шляхом; 
2. розрахунковим шляхом; 
3. з наслідків аксіоми статики. 

3 Реакція шорсткої поверхні буде складатися з двох складових: 
1. сили тертя і рушійної сили; 
2. сили тертя і нормальної реакції; 
3. рушійної сили і нормальної реакції. 

4 Кутом тертя 0ϕ  називається кут, який утворює повна реакція шорсткої в’язі з: 
1. нормальною реакцією; 
2. силою тертя; 
3. рушійною силою. 

5 Кутом тертя називається конус, що побудований повною реакцією при обертанні її 
навколо: 
1. максимальної сили тертя; 
2. нормальної реакції при максимальній силі тертя; 
3. осі симетрії. 

6 
 

Якщо силу прикласти до тіла, яке лежить на шорсткій поверхні під кутом α  до 
нормалі, то тіло зрушить за умови: 
1. 0ϕ<α ; 
2. 0ϕ>α ; 

0=α . 
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Продовження табл. 6.2 
1 2 
7 Тертя кочення виникає внаслідок: 

1. деформації тіл; 
2. шорсткості поверхонь тіл; 
3. наявності нормальної реакції. 

8 Гранична сила (при якій тіло може зрушити), що прикладена до осі катка радіусом R  
дорівнює: 

1. N
R
kQ = ; 

2. N
k
RQ = ; 

3. kRNQ = . 
 

ЛЕКЦІЯ 7 
 

7 Центр ваги 
 

7.1 Центр паралельних сил 
 
 Розглянемо систему паралельних однаково спрямованих сил 1F , 2F , …, 

nF , прикладених до твердого тіла у точках А1, А2, …, Аn (рис. 7.1). Очевидно, 
що ця система має рівнодійну R , напрямлену так, як і складові сили, причому 
модуль її буде дорівнювати: 

 
∑= kFR .             (7.1) 
 

Якщо кожну з сил системи 
повернути в один і той же бік і на 
один і той же кут, то ми 
отримаємо нову систему 
паралельних сил із тими же 
модулями і точками прикладення, 
наприклад на рис. 7.1. Ці системи 
показані пунктирними лініями). 
Рівнодійна кожної із цих систем 
буде мати той же модуль R, але 
кожного разу іншу лінію дії. 

Покажемо, що при всіх 
таких поворотах лінія дії 
рівнодійної завжди проходить 
через одну і ту ж точку С. 

Для доведення цього положення складемо спочатку дві сили 1F  і 2F  і 
найдемо точку С1, через яку пройде їх рівнодійна 1R . Положенню точки С1 

 
Рис. 7.1 
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відповідає рівність 122111 CAFCAF =  і воно не залежить від повороту сил 
відносно їх точок прикладання. 
Потім складемо силу 1R  із силою 3F  і знайдемо рівнодійну сил 1F , 2F , 3F , яка 
пройде через точку С3. Аналогічно можливо довести, що у цій точці будуть 
перетинатися рівнодійні розглянутих нами систем сил. Таким чином, 
послідовно складаючи усі паралельні сили, приходимо до висновку, що 
рівнодійна усіх сил ∑= kFR  дійсно завжди проходить через одну і ту ж 
точку С, положення якої по відношенню до точок А1, А2, …, Аn, тобто до тіла, 
буде незмінним.  

Точка С, через яку проходить лінія дії рівнодійної системи паралельних 
сил при будь-яких поворотах цих сил навколо їх точок прикладання в один і 
той же бік і на один і той же кут, називається центром паралельних сил. 

Знайдемо координати центра паралельних сил. Для цього візьмемо 
довільну систему координатних осей 0xyz і позначимо в цих осях координати 
точок: А1 (x1, y1, z1), А2 (x2, y2, z2),...; С (xс, yс, zс). Зважаючи на те що від 
напрямку сил положення точки С не залежить, повернемо спочатку сили 
навколо їх точок прикладання так, щоб вони стали паралельними осі 0z, і 
застосуємо до повернутих сил 1F ′ , 2F ′ , …, nF ′  теорему Вариньона. Визначимо 
момент рівнодійної цих сил R ′  відносно осі 0у: 

 
∑=′ )()( kyy FMRM .    (7.2.) 
 

З рис. 7.1. бачимо, що cy x RRM =′)( , так як RR =′ ; аналогічно 

11)( xFFM y =′ , так як FF =′  та ін. Підставляючи всі ці величини у рівність 
(7.2), будемо мати: Rxc = F1x1 + F2x2 + ...+ Fnxn.  Звідки знаходимо: 

 

R
xFxFxF

x nn
c

+++
=

...2211 . 

 
Для визначення координати ус будемо мати аналогічну формулу, якщо 

візьмемо моменти сил відносно осі 0х. Для того, що б визначити zс, знову 
повернемо усі сили, щоб вони стали паралельними осі 0у, і застосуємо до цих 
сил теорему Вариньона, записуючи моменти сил відносно осі 0х: 

 
–Rzс = –F1 z1+ (–F2 z2) + …+(–Fn zn). 

 
Остаточно маємо такі формули для координат центра паралельних сил: 
 

R
xF

x kk
c

∑= , R
yF

y kk
c

∑= , R
zF

z kk
c

∑= .                 (7.3) 
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7.2 Центр ваги твердого тіла 
 
На будь-яку частину тіла, що знаходиться поблизу земної поверхні, діє 

спрямована вертикально вниз сила ваги. 
Для тіл, розміри яких дуже малі порівняно 

із земним радіусом, сили ваги часток тіла можна 
вважати паралельними між собою і вони 
зберігають сталу величину при будь-яких 
поворотах тіла. Поле ваги, в якому виконуються 
ці дві умови, називають однорідним полем ваги.  

Рівнодійну сил ваги 1p , 2p , ..., np , що 
діють на частки даного тіла, позначимо P  
(рис. 7.2.). Модуль цієї сили дорівнює вазі тіла і 
визначається рівністю  

 
∑= kpP . 
 

При будь-яких поворотах тіла сили kp  залишаються прикладеними в 
одних і тих же точках тіла і паралельні одна одній, замінюється лише їх 
напрямок по відношенню до тіла. Отож, згідно з доведеним в підрозділі 7.1, 
рівнодійна P сил kp  буде при будь-яких положеннях тіла проходити через 
одну і ту ж точку С. Ця точка є центром ваги тіла. Таким чином, центром ваги 
твердого тіла називається незмінно, пов’язана з цим тілом точка, через яку 
проходить лінія дії рівнодійної сил ваги часток даного тіла при будь-яких 
положеннях тіла у просторі. 

Координати центра ваги, як центра паралельних сил, визначаються 
формулами (7.3) і є  

 

P
xp

x kk
c

∑= , P
yp

y kk
c

∑= , P
zp

z kk
c

∑= ,              (7.4) 

 
де xk, уk, zk – координати точок прикладення сил ваги kp  часток тіла. 

 
7.3 Координати центрів ваги однорідних тіл 

 
Для однорідного тіла вага будь-якої його частини пропорційна об’єму vк 

цієї частини: kk vp γ= , а вага тіла пропорційна об’єму усього тіла V, тобто        
Р = γV, де γ – вага одиниці об’єму (питома вага). 

Підставимо ці значення Р і kp  у формули (7.4.). Отримаємо: 
 

V
x

x kk
c

∑ν
= , V

y
y kk

c
∑ν

= , V
z

z kk
c

∑ν
= .           (7.5) 

 
Рис. 7.2 
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Як бачимо, центр ваги однорідного тіла залежить тільки від його 
геометричної форми, а від величини γ не залежить. З цієї причини точку С, 
координати якої визначаються центром ваги об’єму V, називають центром ваги 
об’єму. 

Шляхом аналогічних міркувань легко знайти, що якщо тіло є однорідною 
пластиною товщиною t, то vk = Sk t, V = St, а центр ваги визначається за 
формулами: 

S
xS

x kk
c

∑= , 
S

yS
y kk

c
∑= ,                            (7.6) 

 
де S – площа усієї пластини. 
Точку, координати якої визначають формулами (7.6), називають центром 

ваги площі S. 
Для однорідної лінії, яка має площу поперечного перетину S і довжину L, 

формули для визначення центра ваги отримуємо аналогічно: 
 

L
lx

x kk
c

∑= , 
L

ly
y kk

c
∑= , 

L
lz

z kk
c

∑= ,               (7.7) 

 
де lk − довжина k-ої частини лінії. 
 

7.4 Способи визначення координат центрів ваги тіл 
 
7.4.1 Метод симетрії 
Якщо однорідне тіло має площину, вісь, або центр симетрії, то його центр 

ваги лежить відповідно або у площині симетрії, або на осі симетрії, або у центрі 
симетрії. 

Припустимо, наприклад, що однорідне тіло має площину симетрії. Тоді, 
цією площиною воно поділяється на дві такі частини, ваги яких р1 і р2 рівні між 
собою, а центри їх ваги знаходяться на однакових відстанях від площини 
симетрії. Отож, центр ваги тіла, як точка через котру проходить рівнодійна 
двох рівних і паралельних сил р1р2, будуть лежати у площині симетрії. 
Аналогічний результат отримаємо і у випадках, коли тіло має вісь або центр 
симетрії. 

Із властивостей симетрії виходить, що центр ваги однорідного круглого 
кільця, круглої або прямокутної пластини, прямокутного паралелепіпеда, кулі 
чи інших тіл, що мають центр симетрії, лежать у геометричному центрі 
симетрії цих тіл. 

 
7.4.2 Метод розбивання на частини 
Якщо тіло можна розбити на кінцеве число частин, для кожної із яких 

положення центра ваги відоме, то координати центра ваги усього тіла можна 
безпосередньо обчислити за формулами (7.5)–(7.7). При цьому число доданків у 
кожному із чисельників має дорівнювати числу частин, на які розбите тіло. 
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Цей метод продемонструємо на наступному прикладі. 
 

Приклад. Визначити координати центра 
ваги однорідної пластини, зображеної на 
рис. 7.3. Усі розміри – у сантиметрах. 
Проводимо осі координат розбиваємо пластину 
на три прямокутники із центрами ваги С1, С2, 
С3. Координати центрів ваги окремих частин: 
х1 = –1 см, у1 = 1 см; х2 = 1 см, у2 = 5 см;  
х3 = 5 см,  у3 = 9 см. 
Площа частини S1=4 см2, S2=20 см2, S3=12 см2, 
площа всієї пластини S = S1 + S2 + S3 = 36 см. 
Підставимо ці значення в формули (7.6), маємо: 

 

см  
S

SxSxSx
xc 9

12
36

60204332211 =
++−

=
++

= ; 

 

см  
S

SySySy
yс 9

85
36

1081004332211 =
++

=
++

= . 

 
Найдене значення центра ваги С показане на рис. 7.3. 
 
7.4.3 Метод від’ємних мас 
Цей метод є формою методу розбивання. Проілюструємо його також на 

прикладі (рис. 7.4).  
Можна було б задачу розв’язувати 

методом розбивання на три частини. Але 
поступимо по іншому. Для цього 
доповнимо нашу фігуру до прямокутника, 
площа якого дорівнює S1, а центр ваги 
знаходиться у точці С1 з координатами х1, 
у1. Центр ваги частини, якою ми 
доповнили фігуру буде у точці С2 з 
координатами х2, у2. Площу цієї частини S2 

необхідно брати з від’ємним знаком. Тоді координата центра ваги всієї фігури 
будуть: 

 

21

2211 )(
SS

SxSx
xc −

−+
= ; 

21

2211 )(
SS

SySy
yc −

−+
= . 

 
 
 
 

 
Рис. 7.3 

 

Рис. 7.4 
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7.4.4 Метод інтегрування 
Якщо тіло неможливо розбити на декілька частин, положення центрів 

ваги яких відомі, то тіло розбивають спочатку на достатньо малі об’єми Δυк, 
для яких формули (7.5.) набувають вигляду. 

 

V
x

x kk
c

∑ ν∆
=  та ін.,    (7.8) 

 
де хк, ук, zк – координати точки, що лежить усередині об’єму Δυк. 

Перейдемо до границь, спрямовуючи усі Δυк до нуля. Тоді суми, що стоять у 
чисельниках формул (7.8), перетворюються в інтеграли і формули (7.8) 
набувають вигляду: 

 

∫=
)(

1

V
c xdv

V
x , ∫=

)(

1

V
c ydv

V
y , ∫=

)(

1

V
c zdv

V
z ,                    (7.9) 

 
Аналогічно для координат центрів ваги площини і лінії із формул (7.6), 

(7.7) маємо: 

∫=
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1

S
c xds

S
x , ∫=
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1

S
c yds

S
y ,                              (7.10) 

∫=
)(

1

L
c xdl

L
x , ∫=

)(

1

L
c ydl

L
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( )
∫=
L

c zdl
L

z 1 .             (7.11) 

 
Продемонструємо метод інтегрування на прикладі визначення центра 

ваги дуги кола. 
Розглянемо дугу АВ радіуса R із 

центральним кутом АОВ = 2α (рис. 7.5). Так як 
вісь ох є віссю симетрії, то центр ваги цієї дуги 
лежить на осі ох, тобто ус = 0. Знайдемо 
координату хс за формулою (7.10) Для цього 
виділимо на дузі АВ елемент ММ’ довжиною dl = 
Rdφ, положення якого визначається кутом φ. 
Координата елемента dl є х = Rcosφ. Підставляючи 
ці значення х і dl в першу формулу (7.10), маємо  

 

∫∫
α

α−

α=ϕϕ== sin2cos1 22

L
Rd 

L
Rxdl

L
x

B

A
c ,  

 
де L – довжина дуги АВ, що дорівнює L = R·2α. Тоді звідси остаточно 

знаходимо: 

0,sin
=

α
α

= cc y    Rx . 

 

 

Рис. 7.5 
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7.4.5 Експериментальний метод 
Центри ваги неоднорідних тіл складної конфігурації можна визначити 

експериментально. Одним із можливих експериментальних методів є метод 
підвішування, який полягає в тому, що тіло підвішують на нитці, або тросі, за 
різні його точки. Напрямок сили ваги кожного разу буде співпадати з 
напрямком нитки. Точка перетику цих напрямків визначає його центр ваги. 

Другим можливим способом 
експериментального визначення центра 
ваги є метод зважування. Центр ваги, 
наприклад літака можливо визначити, 
якщо за допомогою зважування (рис. 7.6) 
визначити силу тиску N1 і N2 колес на 
платформу. Тоді із рівняння рівноваги  

 
∑ =−−⋅= 0)()( 12 alNaNFM c , 

 
де С – центр ваги літака знаходимо: 

 

21

1

NN
lN

a
+

= , 

 
Очевидно, N1+N2 = P, де Р – вага літака. 
 

Питання для самоконтролю (Лекція 7) 
 
1. Що визначає центр паралельних сил? 
2. Що називається центром ваги твердого тіла? 
3. Формули координат центрів ваги об’єму, площі та лінії. 
4. Які існують способи визначення центрів ваги тіл? 
5. В яких випадках використовують метод інтегрування для визначення центра 
ваги тіла? 
6. Як можна визначити центр ваги експериментально? 
 
 

 

Рис. 7.6 

 58 



Тести до теми 8 «Центр ваги» 

Таблиця 7.1 

№ Питання 
1 2 
1 Центром паралельних сил називається точка через яку проходить: 

1. початок осей координат; 
2. лінія дії довільної системи збіжних сил при будь-яких поворотах цих сил навколо їх 

точок прикладання в один і той же бік і на один і той же кут; 
3. лінії дії рівнодійної системи паралельних сил при будь-яких поворотах цих сил 

навколо їх точок прикладення в один і той же бік і на один і той же кут. 
2 Центром ваги твердого тіла називається незмінно, пов’язана з цим тілом точка, через 

яку проходить лінія дії рівнодійної сили ваги часток даного тіла при: 
1. будь-яких положеннях тіла у просторі; 
2. рівномірному розподілі їх по об’єму тіла; 
3. прямуванні розміру часток тіла до нуля. 

3 Координата центра ваги об’єму однорідного тіла визначаються за формулою: 

1. 
P

xp
x kk

C
∑= ; 

2. 
∑

=
kk

C xv
Vx ; 

3. 
V

xv
x kk

C
∑= . 

4 Визначення координат центра ваги однорідного тіла у формі паралелепіпеда зручно 
визначити методом: 
1. симетрії; 
2. розбивання на частини; 
3. від’ємних мас. 

5 Визначення координат центра ваги Cx , Cy  однорідної пластини, 
що наведена на рисунку, зручно визначити методом: 
1. симетрії; 
2. інтегрування; 
3. розбивання на частини. 
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