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Кіріспе
«Механика» пәні екі бөлімнен тұрады: «Теориялық механика» және
«Материалдар кедергісі». Оқу құралы 5В070200-Автоматтандыру және
басқару, 5В071700-Жылуэнергетика, 5В071800-Электроэнергетика, 5В081200
– Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және тағы басқа да
техникалық мамандықтарының студенттеріне арналып, пәннің типтік
бағдарламасына сәйкес жазылып, әр тақырыпта есептердің шығару жолдары
көрсетілген.
Механика пәні материалдық денелердің механикалық қозғалысын
(материалдық нүктелер, абсолют қатты денелер) – «Теориялық механика»
бөлімінде, ал құрылмалардың элементтерін беріктікке, қатаңдыққа және
орнықтылыққа есептеуді – «Материалдар кедергісі» бөлімінде үйретеді.
Теориялық механика – денелердің механикалық қозғалысын, яғни уақыт
барысында олардың бір біріне қатысты орын ауыстыруын үйрететін
физиканың бөлімі. Дененің тыныштық күйі қозғалыстың дербес жағдайы
болғандықтан, теориялық механиканың бірден бір мәселесі материалдық
денелердің тепе- теңдігін оқыту болып табылады. Теориялық механика бөлімі
үш тараудан тұрады: статика, кинематика, динамика.
Статикада бір күштер жүйесін берілген жүйеге парапар басқа жүйеге
түрлендіру әдістері оқытылады, тепе-теңдік шарттары, сонымен қатар тепетеңдік жағдайы түсіндіріледі.
Кинематикада денелердің қозғалысы тек геометриялық тұрғыда, яғни
күштер әсерін ескермей қарастырылады.
Динамикада денелер қозғалысын оларға әсер ететін күштердің әсерлерін
ескеріп оқытады.
Механиканың жалпы заңдарына сүйенетін, материалдардың қасиеттерін
тәжірибе жасау нәтижесінде анықтайтын материалдар кедергісі бөлімінде
қарапайым және күрделі деформацияланатын қатты денелер механикасы, яғни
жүктелгенде өзінің пішіні мен өлшемдерін өзгертетін (деформацияланатын)
денелер қарастырылады. Материалдар кедергісінде негізінен статикалық
жүктегенде ішкі күштер мен олардың таралу заңдылықтары, дене
нүктелерінің өзара орын ауыстыруы, сонымен қатар құрылмалық
элементтердің қауіпсіз өлшемдерін (жобалау есебін) немесе пайдалануға
мүмкін жүктемелерді анықтауға мүмкіндік беретін беріктік, қатаңдық және
орнықтылық критерийлері қалыптастырылады.
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І Теориялық механика
1 Статика
Статика – денеге әсер ететін күштер жүйесін қарапайым түрге
келтіретін және тепе-теңдік шарттарын тағайындайтын теориялық
механиканың бөлімі.
Механикада бір дененің қозғалмайтын екінші денеге қатысты қозғалысы
қарастырылады. Қозғалмайтын денемен санақ жүйесін байланыстырады.
Мұндай қозғалмайтын санақ жүйесін абсолютті немесе инерциалдық санақ
жүйесі дейді. Жермен байланысқан санақ жүйесін инерциалдық абсолютті
жүйеге жатқызуға болады.
Теориялық механикада қатты денелердің қозғалысын және
тыныштығын қарастырамыз. Абсолют қатты дене деп ешқандай жағдайда
кез келген екі нүктесінің ара қашықтығы өзгермейтін денені айтады.
Статикада екі мәселе қарастырылады:
- абсолют қатты денеге әсер ететін күштер жүйесін қарапайым түрге
келтіру;
- денеге әсер ететін күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттарын анықтау.
1.1 Статиканың негізгі ұғымдары
Денелер арасындағы механикалық әсерді сипаттайтын шама күш деп
аталады. Күш – статиканың негізгі ұғымы. Күштің әсерінен денелер қозғалады
немесе деформацияланады. Механикада қарастырылатын шамалар скалярлық
және векторлық шамалар болып бөлінеді. Скалярлық шамалар тек қана
сандық мәнімен сипатталады. Векторлық шамалар сандық мәнімен қатар,
бағытымен де сипатталады. Күш – векторлық шама. Күштің денеге әсері
оның сандық шамасымен (модулімен), түсу нүктесімен және бағытымен
анықталады.

Күш суретте F векторымен бейнеленеді. Бұл вектордың басы күштің
түсу нүктесі (1.1 сурет, А нүкте), ал бағыты – күш бағыты болады. Күштің
сандық мәнін үстінде векторы жоқ әріппен белгілейді: F .

1.1 сурет
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Күш векторы бойымен бағытталатын MN түзуін күштің әсер ету
сызығы дейді. Күштің өлшем бірлігі – 1Н (Ньютон).
Келесі анықтамаларды енгіземіз:
1) Денеге әсер ететін бірнеше күштің жиынтығы күштер жүйесі деп
аталады.
 

2) Егер дененің күйін өзгертпей, оған әсер ететін ( F1 , F2 , ... , Fn ) күштер
 

жүйесін басқа бір ( P1 , P2 , ... , Pm ) күштер жүйесімен алмастыруға болатын
болса, онда мұндай екі жүйе парапар жүйелер деп аталады:
 

 

( F1 , F2 , ... , Fn )∾( P1 , P2 , ... , Pm ).
 


3) Егер дененің күйін өзгертпей, ( F1 , F2 , ... , Fn ) күштер жүйесін бір R
күшпен алмастыруға болатын болса, онда бұл күш тең әсерлі күш деп
аталады:
 


( F1 , F2 , ... , Fn )∾ R .

4) Егер дене күштер жүйесінің әсерінен тепе-теңдікте болса, онда
мұндай жүйе теңестірілген немесе нөлге парапар жүйе деп аталады:
 

( F1 , F2 , ... , Fn ) ∾ 0.

1.2 Статиканың аксиомалары
Статика
аксиомаларға
сүйенеді.
Математикалық
дәлелдеусіз
қабылданған теңдеулер мен теоремаларды аксиома дейді.
1-аксиома. Екі күш әсер ететін қатты дене тепе-теңдікте болу үшін
олардың модульдері тең болып, бір түзудің бойымен қарама-қарсы
бағытталуы қажет және жеткілікті (1.2 сурет). Демек

 

F2  F1 , F2  F1 , ( F1 , F2 ) ∾ 0.

1.2 сурет
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2-аксиома. Қатты денеге әсер ететін кез келген күштер жүйесіне нөлге
парапар күштер жүйесін қосуға немесе алып тастауға болады, одан алғашқы
күштер жүйесінің денеге әсері өзгермейді.
1 және 2 аксиомалардың салдары. Күшті әсер ету сызығының бойымен
кез келген басқа нүктеге көшіруге болады, одан күштің денеге әсері
өзгермейді.

1.3 сурет


Шынында да, дененің А нүктесіне
түскен
күшінің  әсер ету
F
 

сызығының бойындағы В нүктеге F1 , F2 күштерін түсірейік, F1  F2  F



болсын (1.3 сурет). Сонда F және F2 күштері жойылады да, F күші В нүктеге
түскен болады. 
Сонымен, F күшін бейнелейтін векторды күштің әсер ету сызығының
бойындағы кез келген нүктеге түскен деп есептеуге болады екен. Мұндай
вектор жылжымалы вектор деп аталады. Демек, күш – жылжымалы вектор.
3-аксиома. Дененің бір нүктесіне түскен екі күшті осы күштердің
геометриялық қосындысына тең әрі сол нүктеге түскен тең әсерлі күшпен
алмастыруға болады (1.4 сурет). Тең әсерлі күш осы күштерден тұрғызылған
параллелограмм диагоналімен анықталады:
  
R  F1  F2 .

1.4 сурет
4-аксиома. Екі дене бір-біріне әрқашан сан мәндері тең, бір түзудің
бойымен қарама-қарсы бағытталған күштермен әсер етеді (1.5 сурет):


F12  F21 ; F12  F21 .
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1.5 сурет
5-аксиома. Күштер жүйесі әсер ететін кез келген деформацияланатын
денені тепе-теңдіктегі абсолют қатты дене деп қарастыруға болады.
Мысалы, екі күш әсер ететін иілгіш жіп (деформацияланатын дене)
тепе-теңдікте болу үшін, күштердің модульдері тең болып, бір түзудің
бойымен қарама-қарсы бағытталуы тек қажетті шарт болады. Себебі жіп тепетеңдікте болу үшін, әсер ететін күштер бағыты жіпті созатындай болу керек,
сонда ғана жіп тепе-теңдікте болады.
1.3 Байланыстар және олардың реакциялары
Қозғалыс еркіндігі басқа денелермен шектелмеген дене еркін дене, ал
шектелген дене еркін емес дене деп аталады. Берілген дененің қозғалысын
шектеп, онымен жанасатын дене байланыс деп аталады. Берілген дене
байланысқа бір күшпен әсер етеді. Бұл күш қысым күші болады. Байланыс та
берілген денеге бір күшпен әсер етіп, оның қозғалысын шектейді. Бұл күшті
байланыс күші (реакция күші) немесе байланыс реакциясы дейді. Статиканың
төртінші аксиомасы бойынша, қысым күші мен реакция күшінің шамалары
тең болып, бір түзудің бойымен қарама қарсы бағытталады. Реакция
күштерінің мәндері денеге әсер ететін актив (берілген) күштерге тәуелді және
алдын ала белгісіз болады; ол дененің мүмкін қозғалысына қарсы
бағытталады. Байланыс дене қозғалысын бірнеше бағытта шектейтін жағдайда
реакция күштерінің бағыты белгісіз болғандықтан, кейбір байланыстардың
реакция күштерінің бағыттарын актив күштерге тәуелсіз көрсетуге болады.
Енді осындай байланыстардың негізгі түрлерін қарастырамыз.
1. Қозғалмайтын жылтыр бет (жазықтық). Берілген дененің үйкелісін
елемеуге болатын жазықтықты жылтыр жазықтық (бет) деп атайды. Дене
жылтыр беттің үстінде жатса, онда байланыстың реакциясы жанасу нүктесіне
түсіп, жанасушы беттерге ортақ нормаль бойымен бағытталады. Егер
байланыс денемен өзінің бір бұрышымен ғана түйіссе, реакция күші денеге
перпендикуляр, ал керісінше болған жағдайда – байланысқа перпендикуляр
бағытталады ( N – нормаль реакция, 1.6 сурет).
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1.6 сурет

1.7 сурет

2. Созылмайтын иілгіш байланыстар (жіп, арқан, сым арқан, шынжыр,
т.б.). Мұндай байланыстың реакциясы
байланыс бойымен, оның іліну

нүктесіне қарай бағытталады ( T – иілгіш байланыстың керілу күші, 1.7
сурет).
3. Салмақсыз жіңішке сырық. Бұл байланыстың реакциясы сырықтың
денемен бекітілу нүктесіне түседі де, егер сырық түзу сызықты болса
сырықтың бойымен, ал қисық сызықты болса сырықтың басы мен ұшын
қосатын түзудің бойымен бағытталады. Сырық сығылуы немесе созылуы

мүмкін ( S – АВ сырығының реакциясы, 1.8 а суретте бейнеленген сырық
сығылады, ал 1.8 ә суреттегі сырық созылады).

а)

ә)
1.8 сурет

4. Жылжымайтын цилиндрлік топса (тірек). Мұндай байланыс қатты
денеге топса өсіне перпендикуляр жазықтықта айналуға мүмкіндік береді.
Бірақ, бекітулі нүкте топса өсіне перпендикуляр жазықтықта қозғала алмайды,
ал реакция күші осы жазықтықта жатып, кез келген бағытта бағытталуы
мүмкін. Сондықтан мұндай байланыстың реакциясын x және y өстерімен
бағытталған екі құраушыға жіктейді.

1.9 сурет

1.10 сурет
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1.11 сурет

1.9 суретте АВ арқалығы бейнеленген. Оның А ұшы жылжымайтын
цилиндрлік топсамен бекітілген, ал В ұшы жылтыр

 бетке сүйенген.
Цилиндрлік топсаның белгісіз R A реакция күшін R Ax және R Ay екі

құраушыға жіктейміз, ал жылтыр беттің N B реакциясы осы бетке нормаль

бойымен бағытталады. Жылжымайтын топсалы тіректің R A реакция күшінің
шамасы күштер параллелограмы туралы аксиома бойыншн анықталады:
R A  R 2Ax  R 2Ay .

5. Жылжымалы цилиндрлік топса (тірек). Мұндай байланыстың
реакциясы топса өсіне перпендикуляр жазықтықта
жатып, тірек

жазықтығына перпендикуляр бағытталады. ( R B – жылжымалы топсалы
тіректің реакциясы, 1.10 сурет және 1.11 сурет).
6.
Қатаң бекітпе (бір ұшы қадалған дене). Кейде дененің бір ұшы
қабырғаға немесе еденге қазықша қадалып бекітіледі. Бұл бекітуді қатаң
бекітпе дейді. Жылжымайтын топсаға қарағанда қатаң бекітпе дененің
айналуын шектеп, оның көлденең қимасында таралған күштер жүйесі
(реакциялар) пайда болады. Бұл күштерді
 қиманың А центріне келтірілген деп
санап, оларды осы центрге түскен R Ax және R Ay құраушылары бар бір
күшпен және қатаң бекітпенің реактивтік моменті деп аталатын моменті m A ға тең бір қос күшпен алмастыруға болады (1.12 сурет).

1.12 сурет
Есеп шығарғанда келесі қағиданы қолданатын боламыз.
Байланыстардан арылу қағидасы. Кез келген еркін емес денені еркін деп
қарастыруға болады. Ол үшін дене қозғалысын шектейтін байланыстарды
ойша алып тастап, олардың әсерін реакция күштерімен алмастыру керек.
1.4 Күштерді геометриялық қосу және жіктеу
Механика есептерінің шешуі векторлық алгебрадағы күш векторларын
қосу амалымен тығыз байланысты. Бұдан былай жүйедегі күштердің
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геометриялық қосындысына тең шаманы бас вектор деп атайтын боламыз.
Күштердің геометриялық қосындысы туралы ұғымды тең әсерлі күшпен
шатастыруға болмайды. Себебі көптеген күштер жүйесінің тең әсерлі күші
болмайды, ал кез келген күштер жүйесінің бас векторын санауға болады.
1. Екі күшті қосу. F1 және F2 күштерінің R геометриялық қосындысы
параллелограмм ережесі бойынша (1.13, а сурет) немесе осы
параллелограмның бір жартысын бейнелейтін күштер үшбұрышын тұрғызу
(1.13, ә сурет) арқылы анықталады. R күшінің модулі мен оның құраушы
күштермен құратын бұрыштары:
 
R  F  F  2F1F2 cos (F1 , F2 ) ;
F1
F2
R


.
 
 
 
sin (F2 , R ) sin (F1 , R ) sin (F1 , F2 )
2
1

2
2

а)

ә)
1.13 сурет

2. Күштер жүйесін қосу. Кез келген күштер жүйесінің геометриялық
қосындысын жүйедегі күштерді параллелограмм ережесі бойынша қосу
арқылы немесе күштер көпбұрышын тұрғызу арқылы анықтауға болады
(1.14, а сурет).
  Күштер
 көпбұрышын тұрғызу әдісі көрнекті әрі ыңғайлы. Осы
әдіспен F1 , F2 , F3 , ... , Fn күштерінің геометриялық қосындысын анықтау

үшін кез келген О нүктеден (1.14, ә сурет) масштабпен алғанда F1 күшін
бейнелейтін

а)

ә)
1.14 сурет
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Oa векторын, Oa векторының ұшынан F2 күшін бейнелейтін ab векторын,




ab векторының ұшынан F3 күшін бейнелейтін bc векторын, т.б. векторларды

саламыз. Соңғы векторға дейінгі вектордың m ұшынан Fn күшін бейнелейтін


mn векторын саламыз. Бірінші вектордың басын соңғы вектордың ұшымен
қосып, қосылғыш күштердің геометриялық қосындысын немесе бас векторын

   


бейнелейтін On  R векторын аламыз: R  F1  F2  F3  ...  Fn , немесе:


R   Fk .

(1.1)

1.5 Күштің өске проекциясы
Статика есептерін шешудің аналитикалық әдісі күштің (кез келген басқа
вектордың да) өске проекциясы туралы түсінікке негізделген.
Күштің өске проекциясы деп күш модулінің, күш векторы мен өстің оң
бағыты арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең алгебралық
шаманы айтады.

1.15 сурет
Егер күш векторы мен өстің оң бағыты арасындағы бұрыш сүйір болса,
күш проекциясының таңбасы оң, доғал болса теріс болады. Күш векторы өске
перпендикуляр бағытталса күштің өске проекциясы нөлге тең. Сонымен,
1.15 суретте бейнеленген күштер үшін:
Fx  ab  F  cos  ;

Fy  F  cos (90 0   )  F  sin  ;

Qx  cd  Q  cos   Q  cos  ; Q y  Q  cos (90 0   )  Q  sin  ;
Px  0 ;

(1.2)

Py  P.

1.6 Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші
Әсер ету сызықтары бір нүктеде қиылысатын күштер,
жинақталатын күштер деп аталады (1.16, а сурет). Абсолют қатты денеге
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әсер ететін күш жылжымалы вектор болғандықтан, жинақталатын күштер
жүйесі бір нүктеге түскен күштер жүйесіне парапар (1.16, ә сурет, О нүкте).
Теорема. Жинақталатын күштер жүйесінің осы күштердің
геометриялық қосындысына (бас векторына) тең және олардың әсер ету
сызықтарының қиылысу нүктесіне түскен тең әсерлі күші болады.

а)

ә)
1.16 сурет

1.17 сурет

Теореманы
  дәлелдеу

 үшін, әсер ету сызықтары О нүктесінде
қиылысатын F1 , F2 , F3 , ... , Fn жинақталатын күштер жүйесін қарастырамыз
(1.16, а сурет). Статиканың 1, 2 аксиомаларының салдары бойынша, барлық
күштерді олардың әсер ету сызықтарының бойымен О нүктесіне көшіреміз
(1.16, ә сурет).


Статиканың 3 аксиомасы бойынша, F1 және F2 күштерін олардың тең
әсерлі күшімен алмастырамыз: 
 
R 2  F1  F2 .



Алынған R 2 күші мен F3 күшін, R 3 тең әсерлі күшпен алмастырамыз:


   
R 3  R 2  F3  F1  F2  F3 .

Осылай барлық
 күштерді қоссақ, берілген күштер жүйесінің тең әсерлі
күші болатын бір R күшін аламыз (1.17 сурет). Бұл күштің векторы:
   


R  F1  F2  F3  ...  Fn   Fk .

(1.3)

Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күшін күштер көпбұрышын
тұрғызып та анықтауға болады. Түсінікті болу үшін, сурет жазықтығында
жатқан төрт күштің көпбұрышын тұрғызалық (1.18, а сурет).

F1 күшін масштабпен О нүктесіне өзіне параллель етіп көшіріп, F1 деп


белгілейміз. Оның ұшынан F2 күшіне параллель F2 деп белгіленген күшті


көшіреміз. Дәл осылай F3 пен F4 күштерін көшіреміз.
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Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші, осы күштердің
геометриялық қосындысына тең күш ретінде қосылғыш күштердің
біріншісінің басын соңғы күштің ұшымен қосатын вектор болады (1.18, ә
сурет).

а)

ә)
1.18 сурет

1.7 Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары
Теорема. Денеге әсер ететін жинақталатын күштер жүйесі тепе-теңдікте
болу үшін, оның тең әсерлі күшінің нөлге тең болуы қажет және жеткілікті.
Күштердің геометриялық әрі аналитикалық тепе-теңдік шарттарын келтіреміз.
1. Геометриялық тепе-теңдік шарттары. Күштер жүйесінің бас векторы
осы күштерден тұрғызылған
көпбұрыштың тұйықтаушы қабырғасы болады

(1.14, ә сурет). R нөлге тең болу үшін соңғы күштің ұшы бірінші күштің
басымен дәл келіп, көпбұрыш тұйық болу керек.
Демек, күштерден тұрғызылған көпбұрыштың тұйық болуы қажет
және жеткілікті.
2. Аналитикалық тепе-теңдік шарттары. Күштер жүйесінің бас векторының модулі:
R  R 2x  R 2y  R 2z .
R нөлге тең болу үшін бірден R x  0, R y  0, R z  0 болу керек, яғни
осы күштердің координат өстеріне проекцияларының қосындысы нөлге тең.
Сондықтан, кеңістіктегі жинақталатын күштер жүйесінің аналитикалық қажет
және жеткілікті тепе-теңдік шарттары былай жазылады:

F

kx

 0;

F

ky

 0;

F

kz

 0.

(1.4)

Демек, кеңістіктегі жинақталатын күштер жүйесі тепе-теңдікте
болу үшін, олардың координаттың үш өсіне проекцияларының қосындысының
нөлге тең болуы қажет және жеткілікті.
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Қатты денеге әсер ететін жазықтықтағы жинақталатын күштер
жүйесі тепе-теңдікте болу үшін, олардың координат өстерінің екеуіне
проекцияларының қосындысының нөлге тең болуы қажет және жеткілікті:

F

kx

 0;

F

ky

 0.

(1.5)

1.8 Үш күш туралы теорема
Теорема. Егер параллель емес үш күш әсер ететін дене тепе-теңдікте
болып, екі күштің әсер ету сызығы қиылысса, онда күштердің үшеуі де бір
жазықтықта жатады әрі олардың әсер ету сызықтары бір нүктеде
қиылысады.
1.9 Күштің центрге қатысты моментінің алгебралық шамасы
Енді күштің нүктеге қатысты моменті туралы түсінік ендіреміз. Момент
алынатын нүктені момент центрі, ал күштің осы нүктеге қатысты моментін
центрге қатысты момент деп атайтын боламыз.
Күштің әсерінен дене ілгерілемелі немесе айналмалы қозғалыс жасайды,
ал күштің айналдырушы әсері күш моментімен сипатталады.
Әсер ету сызықтары бір жазықтықта жатып, кез келген тәртіппен
бағытталатын
күштер жүйесі жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі деп

аталады. F күшінің О центріне қатысты
 моментін алгебралық шама ретінде
қарастыруға болады. Бұл шаманы m O (F) деп белгілейміз.
Нүктеден (центрден) күштің әсер ету сызығына дейінгі ең жақын ара
қашықтық
(перпендикуляр) күштің нүктеге қатысты иіні (h) деп аталады.

F күшінің О нүктесіне (центріне) қатысты моментінің алгебралық
шамасы плюс немесе минус таңбасымен алынған күш модулі мен күштің
нүктеге қатысты иінінің көбейтіндісіне тең:

mO (F)  F  h

(1.6)

Механикада қабылданған оң координаттар жүйесінде күш денені О
центріне қатысты сағат тіліне қарсы бағытта бұруға тырысса күш моментінің
таңбасы оң, сағат тілімен бағыттас бұруға тырысса – теріс болады. Егер
күштің әсер ету сызығы центрден өтсе оның бұл нүктеге қатысты моменті
нөлге тең (1.19 сурет).
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1.19 сурет
Осы суретте бейнеленген күштер үшін:



mO (F1 )  F1  h1 ; mO (F2 )  F2  h 2 ; m O (F3 )  0.

Күш моменті Ньютон көбейтілген метрмен (Н  м) өлшенеді.
1.10 Қос күш және оның моментінің алгебралық шамасы
Абсолют қатты денеге әсер ететін, модульдері тең, бір біріне қарсы
бағытталған екі параллель күштің
жүйесі қос күш деп аталады (1.20 сурет).
 
Қос күшті құрайтын (F, F) күштер бір түзудің бойымен бағытталмаған,
  
демек олар тепе-теңдікте болмайды. R  F  F  0 болғандықтан, қос күштің
тең әсерлі күші болмайды. Сондықтан, денелердің өзара әсерлесуінің ерекше
өлшеуіші болатын қос күштің қасиеттері бөлек қарастырылады.
Қос күш жатқан жазықтық (П) қос күштің әсер ету жазықтығы деп
аталады. Қос күшті құрайтын күштердің әсер ету сызықтарының
арасындағы ең жақын ара қашықтық қос күштің иіні (d) деп аталады
(1.20 сурет).

а)
1.20 сурет

ә)
1.21 сурет

1.22 сурет

Қос күштің әсерінен дене айналмалы қозғалыс жасайды. Оның әсері қос
күш моментімен анықталады. Қос күш моменті оны құрайтын күштердің
біреуінен екіншісінің түсу нүктесіне қатысты алынған моментке тең. Бір
жазықтықта жатқан қос күштің моментін алгебралық шама ретінде
қарастыруға болады. Бұл шаманы m немесе М деп белгілейтін боламыз.
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Қос күш моментінің алгебралық шамасы плюс немесе минус
таңбасымен алынған, оны құрайтын күштердің біреуінің модулі мен қос күш
иінінің көбейтіндісіне тең:
(1.7)
m  F  d .
Егер қос күш денені сағат тіліне қарсы бағытта бұруға тырысса қос күш
моментінің таңбасы оң, ал сағат тілімен
тырысса теріс болады
  бағыттас бұруға

1.21, а, ә суреттерде бейнеленген ( F1 , F1 ) және ( F2 , F2 ) қос күштер үшін:
m1  F1  d1 ; m 2  F2  d 2 .

Әдетте қос күшті оның моментінің айналдыратын бағытын көрсететін
доға тілімен бейнелейді (1.22 сурет):
m1  0, m 2  0 .

1.11 Қос күш туралы теоремалар
1 - теорема. Бір жазықтықта жатқан екі қос күшті, моменті осы қос күш
моменттерінің геометриялық қосындысына тең бір қос күшпен алмастыруға
болады.
Салдар. Бір жазықтықта жатқан кез келген қос күштер жүйесін, моменті
барлық қос күш моменттерінің геометриялық қосындысына тең бір қос
күшпен алмастыруға болады.
2 - теорема. Моменттері тең екі қос күш өзара парапар болады.
1 - салдар. Дененің күйін өзгертпей, қос күшті параллель жазықтыққа
көшіруге болады.
2 - салдар. Қос күштің моменті мен айналу бағытын сақтай отырып,
оның шамасы мен иінін өзгертуге болады. Одан дененің күйі өзгермейді.
3 - теорема. Қиылысатын жазықтықтарда жатқан екі қос күшті, олардың
моменттерінің геометриялық қосындысына тең бір қос күшпен алмастыруға.
1, 2, 3 - теоремалардың салдары. Түрлі жазықтықта жатқан қос күштерді
моменті барлық қос күш моменттерінің геометриялық қосындысына тең бір
қос күшпен алмастыруға болады. Сонымен, денеге әсер ететін қос күштер
жүйесі бір қос күшке парапар екен.
 

Қос күштер жүйесінің тепе-теңдік шарты. Моменттері m1 , m 2 , ... , m n қос
күштердің әсеріндегі дене тепе-теңдікте болу үшін барлық қос күштер
моменттерінің геометриялық қосындысының нөлге тең болуы қажет және
жеткілікті:
 



М  m1  m 2  ...  m n   m k  0.
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1.12 Күшті параллель көшіру туралы теорема
Теорема. Дененің бір нүктесіне түскен күшті басқа нүктеге параллель
көшіргенде, күштің денеге әсері өзгермеу үшін, көшірілген күшке моменті
берілген күштің жаңа нүктеге қатысты моментіне тең қос күш қосу керек.

а)

ә)
1.23 сурет


Дененің А нүктесіне
(1.23, а сурет). Оның кез келген
F


 етсін
 күші әсер
В нүктесіне F  F, F  F болатын F , F екі теңестірілген күш түсіргеннен

Осылай алынған үш күштің жүйесі
F күшінің денеге
 В

 әсері өзгермейді.
 
нүктеге түскен F күшіне тең F күші мен моменті m  m B (F) болатын (F, F)
қос күшті береді. Сонымен, теорема дәлелденді. Оның нәтижесін 1.23, ә
суреттегідей етіп бейнелеуге болады (бұл суретте F күшін алып тасталған деп
есептеу керек).
1.13 Кез келген күштер жүйесін берілген центрге келтіру
Енді кез келген күштер жүйесін берілген
 центрге
 келтіру үшін қатты
дененің А1 , А 2 , ..., А n нүктелеріне түскен F1 , F2 ,..., Fn кез келген күштер
жүйесін қарастырамыз (1.24, а сурет). Күштердің бәрін өзіне өзін параллель
етіп, бір О нүктеге көшірейік. Сонда күшті параллель көшіру туралы
теоремаға сәйкес, әрбір көшірілген күшке бір қос күштен қосылады (1.24, ә
сурет). Енді денеге О нүктесіне түсірілген мынадай жинақталатын күштер
жүйесі:
     
 
F1  F1 , F2  F2 , F3  F3 , ..., Fn  Fn

(1.8)

және моменттері төмендегідей болатын:

 

 

 
m1  mO (F1 ), m 2  mO (F2 ), ..., m n  mO (Fn )

қос күштер жүйесі әсер ететін болады.
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(1.9)

а)

ә)
1.24 сурет

1.25 сурет


О нүктесіне түскен жинақталатын
күштерді
сол
нүктеге
түскен
бір
F


күшпен алмастырады. Бұл жерде F   Fk , немесе (1.8) теңдіктерді ескерсек:


F   Fk .

(1.10)

Алынған барлық қос күштерді қосу үшін осы қос күштер моменттерінің
векторларын қосамыз. Қос күштер жүйесінің моменті бір қос күшпен
алмасады. (1.9) теңдіктерді ескерсек:

 
M O   mO (Fk ) .

(1.11)

Жүйедегі барлық күштердің геометриялық қосындысына тең, (1.10)
теңдеумен өрнектелетін шама күштер жүйесінің бас векторы деп аталады.
Жүйедегі барлық күштердің келтіру центріне қатысты моменттерінің
геометриялық қосындысына тең, (1.11) теңдеумен өрнектелетін шама күштер
жүйесінің бас моменті деп аталады.
Сонымен, біз статиканың негізгі теоремасын дәлелдедік: абсолют
қатты денеге әсер ететін кез келген күштер жүйесін берілген О центрге

келтіргенде жүйенің бас векторына тең, келтіру центріне
түскен
бір
F

күшпен және моменті О центріне қатысты алынған M O бас моментке тең
бір қос күшпен алмастыруға болады (1.25 сурет).
1.14 Күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары. Тең әсерлі күштің
моменті туралы Вариньон теоремасы
Теорема. Кез келген күштер жүйесі тепе-теңдікте болу үшін оның бас
векторы мен кез келген центрге қатысты бас моментінің нөлге тең болуы
қажет және жеткілікті:


F  0 , MO  0 .
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(1.12)

Вариньон теоремасы. Егер берілген күштер жүйесінің тең әсерлі күші
бар болса, онда тең әсерлі күштің кез келген О центріне қатысты моменті,
жүйедегі күштердің сол центрге қатысты моменттерінің қосындысына тең.
1.15 Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесінің бас векторы мен
бас моменті
Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі үшін де бас вектор барлық
күштердің геометриялық қосындысы болады әрі декарттық координаттар
жүйесінің екі өсіне проекцияланады:
Fx   Fkx ; Fy   Fky .

(1.13)

Бас вектордың сандық шамасы мен бағыттаушы косинустары:


F  Fx2  Fy2 ; cos ( F , x) 

Fy

Fx
; cos ( F , y) 
.
F
F

(1.14)

О нүктеге қатысты бас момент барлық күштердің осы нүктеге қатысты
моменттерінің алгебралық қосындысы болады:

М О   mО (Fk ) .

(1.15)

Егер денеге күштермен қатар қос күштер әсер ететін болса, онда
олардың моменттері жүйенің бас моментіне қосылады. 1.26 суретте
бейнеленген F1  F3  4 Н, F2  3 Н күштердің бас векторы мен бас моментін
анықтау керек.

1.26 сурет
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Шешуі. Күштер жүйесінің бас векторын проекциялары арқылы табамыз:
3

3
1
 3  4  2,46 Н;
2
2
3
1
3
 Fky  F1 sin 300  F3 sin 600  4 2  4 2  1,46 Н.
k 1

 Fkx  F1 cos300  F2  F3 cos600  4

k 1

Бас вектордың модулі:
F  Fx2  Fy2  (2,46) 2  (1,46) 2  2,85 Н.

Күштер жүйесінің бас моментін санаған кезде F1 , F3 күштеріне
Вариньон теоремасын қолданамыз:
3



 m O (Fk )  F1 cos300  2  F1 sin 300  5  F2  1  F3 cos600  2  F3 sin 600  3 

k 1

 4

3
1
1
3
2  4 5  3  4 2  4 3  20,38  13,92  6,46 Нм.
2
2
2
2

1.16 Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесінің тепе-теңдік
шарттары
Күштер жүйесінің жалпы тепе-теңдік шарттарынан жазықтықтағы кез
келген күштер жүйесінің векторлық түрдегі тепе-теңдік шарттары алынады:


F  0; M O  0 .

Бұл шарттарды аналитикалық түрде жазуға болады.
1. Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі тепе-теңдік шарттарының
негізгі түрі: жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі тепе-теңдікте болу үшін
күштердің х пен у өстеріне проекцияларының қосындысы және күштер
жазықтығындағы кез келген О центрге қатысты алынған барлық күштердің
моменттерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болуы қажет және жеткілікті:

F

kx

 0;

F

kу

 0;

m

О


( Fk )  0 .

(1.16)

Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесінің аналитикалық тепе-теңдік
шарттарын бұдан басқа тағы екі түрде жазуға болады.
2.
Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі тепе-теңдік
шарттарының бірінші түрі: жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі тепетеңдікте болу үшін барлық күштердің күштер жазықтығындағы бір өске
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(мысалы х өсіне) проекцияларының қосындысы және барлық күштердің осы
өске перпендикуляр түзуде жатпайтын екі нүктеге (А және В) қатысты
алынған моменттерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болуы қажет және
жеткілікті:

F

kx

 0;

m

A


( Fk )  0;

m

В


( Fk )  0 .

(1.17)

3. Жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі тепе-теңдік шарттарының
екінші түрі: жазықтықтағы кез келген күштер жүйесі тепе-теңдікте болу үшін
барлық күштердің бір түзудің бойында жатпайтын үш нүктеге (А, В және С)
қатысты алынған моменттерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болуы
қажет және жеткілікті:

m

A


( Fk )  0;

m

В


( Fk )  0;

m

С


( Fk )  0 .

(1.18)

Егер есеп шығарған кезде күштің нүктеге қатысты иінін санау қиын
болса, онда күшті құраушыларға жіктеп, Вариньон теоремасын қолдану керек.
4. Жазықтықтағы параллель күштер жүйесінің тепе-теңдігі. Егер
денеге әсер ететін күштердің бәрі бір-біріне параллель болса, Ох өсін
күштерге перпендикуляр, ал Оу өсін күштерге параллель бағыттауға болады
(1.27 сурет). Сонда күштердің Ох өсіне проекциясы нөлге тең болып,
параллель күштер жүйесінің тепе-теңдік теңдеулері:

F

kу

 0;

m

О


( Fk )  0 .

(1.19)

1.27 сурет
(1.17) теңдеулерінен параллель күштер жүйесі үшін тепе-теңдік
шартының басқа түрін аламыз:

m

A


( Fk )  0;

m

В


( Fk )  0 .

А және В нүктелері бір түзудің бойында жатпайды.
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(1.20)

1.17 Таралған күштер
Дененің бір нүктесіне түскен күш қадалған күш деп аталады. Бұдан
басқа түзу бойына, жазықтық бетіне немесе көлемге түскен күштер де бар.
Мұндай күштер таралған күштер немесе таралған жүктемелер деп аталады.
Жазықтықтағы біркелкі таралған күштер жүйесі жүктелген кесіндінің
ұзындық бірлігіне келетін күш шамасымен, яғни q таралу қарқындылығымен
сипатталады. Қарқындылық Ньютон бөлінген метрмен (Н/м) өлшенеді.
1. Түзу сызық бойымен біркелкі таралған күштер.
Біркелкі таралған күштер (жүктеме) деп, әсері түзу сызық бойымен
біркелкі таралған күштерді айтады (1.28 сурет).

1.28 сурет
Мұндай жүктеме үшін q қарқындылықтың мәні тұрақты болады.

Статикалық есептеулерде бұл күштер жүйесін Q тең әсерлі
күшпен
алмастырады. Оның түсу нүктесі жүктелген кесіндінің ортасы болады, ал
модулі мына өрнекпен анықталады:
Qq .

(1.21)

2. Түзу бойымен сызықтық заңдылықпен таралған күштер (1.29 сурет).
Су қоймасының түбіне түсетін қысым күшін осындай күштердің мысалы
ретінде алуға болады. Судың қысым күшінің ең үлкен мәні қойманың терең
түбіне әсер етіп, су бетіне жақындағанда нөлге дейін төмендейді. Мұндай
күштердің q қарқындылығы айнымалы болып, нөлден q max мәнге дейін өседі.

Бұл күштердің Q тең әсерлісі біртекті үшбұрышты пластинаға әсер ететін
ауырлық күштерінің тең әсерлісі ретінде анықталады. Біртекті пластинаның
салмағы ауданына пропорционал болғандықтан, оның модулі:
1
Q  q max  .
2
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(1.22)

1.29 сурет


Q күшінің түсу нүктесі үшбұрыш қабырғасынан қашықтықта жатады.
3

1.18 Үйкеліс туралы түсінік. Үйкелістің түрлері
Үйкеліс – кедір-бұдырлы дененің басқа бір дене бетімен қозғалғанда
пайда болатын кедергі. Денелер сырғанағанда сырғанау үйкелісі, домалағанда
домалау үйкелісі пайда болады.
Сырғанау үйкелісі. Сырғанау кезіндегі қозғалысқа кедергі болатын күш
сырғанау үйкелісінің күші деп аталады (1.30, а сурет).
Сырғанау үйкелісінің заңдары:
1) Сырғанау үйкелісінің күші нормаль қысым күшіне тура
пропорционал:
Fйк  f  N ,
мұндағы N – тірек жазықтығына перпендикуляр бағыттағы нормаль
қысым күші;
f – сырғанау үйкелісінің коэффициенті.

а)

ә)
1.30 сурет

Дене көлбеу жазықтықпен қозғалған жағдайда (1.30, ә сурет):
N  P  cos ,
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мұндағы  – көлбеу жазықтықтың горизонтпен жасайтын бұрышы.
Үйкеліс күші әрқашан қозғалыс бағытына қарсы бағытталады.
2) Үйкеліс күші нөлден қандай да бір максималь мәнге дейін өзгереді
(статикалық үйкеліс):
0  Fйк  Fйк0 .
Fйк0  f 0  N – статикалық үйкеліс күші (тыныштықтағы үйкеліс күші).
3) Тыныштықтағы үйкеліс күшінен кіші болатын қозғалыстағы үйкеліс
күші, динамикалық үйкеліс күші деп аталады:

Fйк  f  N  Fйк0 .

Сырғанау үйкелісінің коэффициенті:
- үйкелісетін денелердің қандай материалдан жасалғанына;
- жанасушы беттердің өңделуі мен физикалық күйіне;
- денелер қозғалысының жылдамдығына тәуелді.
Домалау үйкелісі. Дене домалаған кезде топырақ пен дөңгелектің өзара
деформациясына байланысты кедергі пайда болады, ол сырғанау үйкелісінен
әлдеқайда кіші.
Кедір-бұдырлы жазықтықта жатқан радиусы R, салмағы Р дөңгелек
цилиндрді қарастырайық (1.31 сурет). Топырақ жұмсақ, сондықтан ол
ойылып, цилиндр топырақтың жиегіне бірқалыпты домалап шығу үшін
 S
күшін түсіру қажет. Сонда цилиндрдің домалауына кедергі жасайтын ( Р, N )
қос күш пайда болады. Күштердің А нүктеге қатысты моменттерінің
қосындысын құрамыз

m
(
F
 A k )  S  R  N  h ,

тепе-теңдік орын алған жағдайда
S R  N  h .

1.31 сурет
24

(1.23)

Домалауға кедергі жасайтын қос күш моментіне тең N  h шамасын
домалау үйкелісінің моменті деп атайды:
M дом  N  h .

S күші өскен сайын h ығысу арта түседі де, белгілі бір шектік  мәніне
жеткенде тепе-теңдік бұзылып, цилиндр домалайды. Үйкеліс моменті өзінің
M*дом максималь мәніне жетеді. Ол (1.23) өрнегінен анықталады:

S


N
R

немесе
M*дом    N .

 пропорционалдық коэффициенті тыныштықтағы домалау үйкелісінің
коэффициенті деп аталады. Оның өлшем бірлігі ұзындықтың өлшем
бірлігіндей.
1.19 Кеңістіктегі күштер жүйесі
Әсер ету сызықтары кеңістікте әртүрлі тәртіппен орналасқан
күштер жүйесі кеңістіктегі кез келген күштер жүйесі деп аталады. Бұл
күштердің әсерінен дене кеңістіктегі өстерге қатысты айналмалы қозғалыс
жасауы мүмкін. Осыған байланысты бұл күштер үшін күштің өске қатысты
моменті деген ұғым ендіру қажет.
1.19.1 Күштің өске қатысты моменті.
Күштің өске қатысты моменті деп, осы күштің өске перпендикуляр
жазықтыққа проекциясынан, өстің жазықтықпен қиылысу нүктесіне қатысты
алынған алгебралық моментті айтады (1.32 сурет).
Осы анықтамаға сәйкес күштің өске қатысты моментін анықтау үшін
күшті өске перпендикуляр жазықтыққа проекциялап, оң немесе теріс
таңбамен алынған проекция модулін, оның өстің жазықтықпен қиылысу
нүктесіне қатысты иініне көбейту керек:

mz ( F )   Fxy  h,

(1.24)


мұндағы Fхy  F күшінің Оz өсіне перпендикуляр ху жазықтығына
проекция-сының модулі;
h – Fxy күшінің Оz өсінің ху жазықтығымен қиылысу нүктесіне қатысты
25

иіні.


Егер Fxy күші өстің оң ұшынан қарағанда денені сағат тіліне қарсы

бағытта бұруға тырысса, онда күштің өске қатысты m z (F) моментінің
таңбасы оң, ал сағат тіліне бағыттас бұруға тырысса – теріс болады.
Күштің өске қатысты моменті, күш денені осы өске қатысты бұруға
тырысқан кездегі F күшінің айналдырушы әсерін сипаттайды.
Күштің өске қатысты моменті екі жағдайда нөлге тең:
- егер күш векторы өске парал- лель болса. Өйткені күштің өске
перпендикуляр жазықтыққа проекциясы нөлге тең ( Р xy  0 , 1.32 сурет);
- егер күштің әсер ету сызығы өспен қиылысса. Бұл жағдайда күштің
өске перпендикуляр жазықтыққа
проекциясының өстің жазықтықпен
қиылысу нүктесіне қатысты иіні нөлге тең ( h Q  0, 1.32 сурет).

1.32 сурет
Осы екі жағдайды біріктіріп, егер күш пен өс бір жазықтықта жатса,
күштің өске қатысты моменті нөлге тең болады деген қорытынды жасаймыз.
1.19.2 Кеңістіктегі кез келген күштер жүйесінің бас векторы мен бас
моменті.
Бас вектор мен бас моменттің анықтамасы бойынша бас вектор барлық
күштердің геометриялық қосындысы, ал бас момент – барлық күштердің О
нүктесіне қатысты моменттерінің геометриялық қосындысы. Кеңістіктегі кез
келген күштер жүйесінің бас векторы мен бас моментінің декарттық
координат өстеріне проекциялары:
n

n

n

k 1

k 1

k 1

Fx   Fkx ; Fy   Fky ; Fz   Fkz ;
n
n
n



M x   m x ( Fk ); M y   m y ( Fk ); M z   m z ( Fk ) .
k 1

k 1
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k 1

(1.25)

(1.26)

Ал олардың модульдері
өрнектермен анықталады:

мен

бағыттаушы

косинустары

мына

F  Fx2  Fy2  Fz2 ; M O  M x2  M y2  M z2 ;
Fy



F
F
cos ( F , x)  x ; cos ( F , y) 
; cos ( F , z )  z ;
F
F
F



My



M
M
cos ( M O , x)  x ; cos ( M O , y) 
; cos ( M O , z )  z . .
MO
MO
MO

1.19.3 Кеңістіктегі кез келген күштер жүйесінің тепе-теңдік шарттары.
Кеңістіктегі кез келген күштер жүйесінің тепе-теңдігінің қажет және
жеткілікті шарттары векторлық түрде келесі теңдіктермен өрнектеледі:
n 

F   Fk  0;
k 1

n

 
M O   m O (Fk )  0 .
k 1



Бірақ F пен М 0 векторлары тек Fx  Fy  Fz  0 және M x  M y  M z  0
болғанда ғана нөлге тең. Сондықтан, күштердің төмендегі аналитикалық тепетеңдік шарттарын аламыз:
n

 Fkx  0;

n

 Fky  0;

n

 Fkz  0;

k 1

k 1

k 1


 m x (Fk )  0;


 m y (Fk )  0;


 m z (Fk )  0.

n

k 1

n

k 1

n

(1.27)

k 1

Сонымен, кеңістіктегі кез келген күштер жүйесі тепе-теңдікте болу
үшін барлық күштердің координат өстерінің үшеуіне проекцияларының
қосындысы және олардың осы өстерге қатысты моменттерінің қосындысы
нөлге тең болуы қажет әрі жеткілікті.
(1.27) – кеңістіктегі кез келген күштер әсер ететін қатты дененің тепетеңдік шарттары. Олардың алғашқы үшеуі дененің өстер бойымен
жылжымайтынын, ал cоңғы үшеуі өстерді айнала алмайтынын сипаттайды.
Денеге күштермен бірге моменті М қос күш әсер етсе, оның моменті
соңғы үш теңдеуге қосылады.
Егер денеге әсер ететін күштердің бәрі өзара параллель болса, онда бір
өсті, мысалы z өсін күштерге параллель етіп алуға болады (1.33 сурет). Сонда
күштердің әрқайсысының х пен у өстеріне проекциялары және олардың z
өсіне қатысты моменттері нөлге тең болады.
Олай болса, параллель күштердің тепе-теңдік шарттары қалған үш
теңдеумен беріледі (басқа теңдеулер 0  0 айналады):
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n

F
k 1

kz

 0;



n

n

 m ( F )  0;  m
k 1

x

k

k 1

y


( Fk )  0.

(1.28)

Демек, кеңістіктегі параллель күштер жүйесі тепе-теңдікте болу
үшін барлық күштердің осы күштерге параллель өске проекцияларының
қосындысы және олардың қалған екі өске қатысты моменттерінің
қосындысы нөлге тең болуы қажет және жеткілікті.

1.33 сурет
Есеп шығарғанда тең әсерлі күштің моменті туралы Вариньон
теоремасы күштің өске қатысты моментін анықтауды жеңілдетеді.
1.20 Ауырлық центрі
1.20.1
күштер центрі.
  Параллель

( F1 , F2 , ..., Fn ) параллель күштер жүйесін қарастырайық (1.34 сурет).
Олардың тең әсерлі күші:
 n 
(1.29)
R   Fk .
k 1

Енді осы күштерді олардың түсу нүктесі төңірегінде бір бағытта әрі
бірдей бұрышқа бұрайық. Алынған күш- тер модульдері мен түсу нүктелері
өзгермеген параллель күштер жүйесі болады. Осындай күштер жүйесінің
әрқайсысының тең әсерлі күшінің модулі бұрынғыдай, ал бағыты әртүрлі.
Күштер жүйесін кез келген жаққа бұрғанда тең әсерлі күштің әсер ету сызығы
бір С нүктесі арқылы өтетін болады. Осы нүкте параллель күштер центрі деп
аталады.
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1.34 сурет
Осы нүктенің
радиус-векторын табайық. Ол үшін Вариньон теоремасын

қолданамыз. R күштер жүйесінің тең әсерлі күші болғандықтан, оның кез
келген нүктеге қатысты моменті барлық күштердің сол нүктеге қатысты
моменттерінің қосындысына тең. Центр етіп С нүктесін алайық. Сонда:
n
 
 
m С (R )   m С (Fk ) .

(1.30)

k 1


R күші С нүктесінен өткендіктен, оның осы нүктеге қатысты моменті


 
нөлге тең. Ал (1.30) теңдеуін қолданып, m С (Fk )  СА k  Fk екенін аламыз.
Сонда (1.30) теңдеуі былай жазылады:


СА

F
 0.
k

k
n

(1.31)

k 1



 
1.34 суреттен СА k  rk  rC екенін көреміз. Берілген күштерге параллель

етіп е бірлік векторын
  * ендірейік.
 Сонда кез келген күштің векторын былай
жаза аламыз: Fk  Fk  e, егер Fk мен е векторлары бағыттас болса, бұл


жердегі Fk*  Fk , ал егер Fk мен е векторлары қарсы бағытта болса, онда
Fk*  Fk . Осы айтылғанды ескеріп, (1.31) теңдеуін былай жазамыз:
n



(r F
k 1

*
k k



 rC Fk* )  е  0.

Сонда параллель күштер центрінің координаттары мынандай болады:
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n

xC 

x
k 1
n

n

k

Fk*
;

F

yC 

*
k

k 1

y
k 1
n

n

k

Fk*

F

; zC 

z
k 1
n

*
k

k 1

k

Fk*

F
k 1

(1.32)

.

*
k

1.20.2 Қатты дененің ауырлық центрі.
Жер бетіне жақын орналасқан дененің әр нүктесіне жердің центріне
қарай вертикаль төмен бағытталған ауырлық күші әсер етеді (1.35 сурет). Егер
дене өлшемдері жер өлшемдерінен әлдеқайда кіші болса, онда бұл күштерді
шамалары тұрақты және бір-біріне параллель деп есептеуге болады.
 

Берілген денеге әсер ететін p1 , p 2 , ..., p n ауырлық күштердің тең

әсерлі күшін P деп белгілейік. Осы күштің модулі дененің салмағы болады.

Денені қалай қарай бұрсақ та, p k күштері бір-біріне параллель әрі бір
 n 
нүктеге түсірілген болып қала береді. Демек, осы күштердің P   p k тең
k 1

әсерлі күші, параллель күштер жүйесінің тең әсерлісі ретінде, әрқашан бір
нүктеден ғана өтетін болады. Дененің ауырлық центрі деп, оның барлық
нүктелерінің ауырлық күштерін құратын параллель күштер жүйесінің центрін
айтады. Дененің ауырлық центрінің координаттарын (1.32) теңдеуіне сәйкес
өрнектермен анықтауға болады:
n

xC 

 x p
k 1

k

Р

n

k

;

yC 

 y p
k 1

k

Р

n

k

; zC 

 z p
k 1

мұндағы x k , y k , z k – нүктелердің координаттары;
p k – нүктелердің салмақтары;
Р – бүкіл дененің салмағы.

1.35 сурет
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k

Р

k

,

(1.33)

Егер денені жеке нүктелерге бөлуге болмаса, онда денені v k элементар
көлемдерге бөледі. Осындай көлемнің әрқайсысының салмағы көлемге
пропорционал p k  v k , ал дененің Р салмағы осы дененің V көлеміне
пропорционал: P  V , мұндағы  – элементар көлемнің меншікті салмағы.
Біртекті дене үшін  – тұрақты шама болғандықтан, p k мен Р -ның мәндерін
(1.33) теңдігіне қойсақ, қосындылардағы  ортақ көбейгіш ретінде жақшаның
сыртына шығарылып, бөлімдегі  -мен қысқарады. Нәтижесінде, біртекті
көлемнің ауырлық центрінің координаттарын аламыз:
n

xC 

x v
k

k 1

n

k

yC 

;

V

y v
k

k 1

n

k

; zC 

V

z v
k 1

k

V

k

(1.34)

.

Егер денені біртекті материалдық жазық дене деп алсақ, ауданның
ауырлық центрінің координаттары мынандай болады:
n

xC 

n

x s
k 1

k k

;

S

yC 

y
k 1

s

k k

(1.35)

,

S

мұндағы s k – жазық дене бөлшектерінің ауданы;
x k , y k – олардың ауырлық центрлерінің координаттары;
S – бүкіл жазық дененің ауданы.
Материалдық сызықтың ауырлық центрінің координаттары мына
өрнектермен анықталады:
xC 

x 
k

L

k

;

yC 

y 
k

L

k

; zC 

z 
k

L

k

,

(1.36)

мұндағы L – бүкіл сызықтың ұзындығы;
 k – оның бөлшектерінің ұзындығы.
1.20.3 Дененің ауырлық центрінің координаттарын анықтау тәсілдері.
1. Симметрия тәсілі. Егер біртекті дененің симметрия өсі немесе
симметрия центрі бар болса, онда ол дененің ауырлық центрі симметрия
өсінде немесе симметрия центрінде жатады.
2. Бөлшектеу тәсілі. Егер берілген дененің пішіні күрделі болса, онда
оны ауырлық центрлері оңай табылатын бірнеше бөлшекке бөледі де, бүкіл
дененің ауырлық центрінің координаттарын (1.33) – (1.36) өрнектерімен
санайды. Қосылғыштардың саны дене бөлінген бөлшектердің санына тең.
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3. Теріс массалар тәсілі. Бұл тәсілді бөлшектеу тәсілінің бір түрі деуге
болады. Оны қуысты денелердің ауырлық центрін анықтауда пайдаланады.
Мұндай жағдайда қуыстарды теріс таңбалы аудандар деп есептейді
1.20.4 Кейбір жиі кездесетін біртекті денелердің ауырлық центрі.
1. Үшбұрыш ауданының ауырлық центрі медианалардың қиылысу
нүктесінде жатады (1.36, а сурет). Оның координаттары:
b
h
x С  ; уС  .
3
3

1.36 сурет
2. Сырықтың ауырлық центрі биіктіктің ортасында жатады.
3. Квадрат немесе тіктөртбұрыш ауданының ауырлық центрі
диагональдардың қиылысу нүктесінде жатады (1.36, ә сурет). Оның
координаттары:
b
h
x С  ; уС  .
2
2
4. Жарты шеңбердің ауырлық центрі. 1.36 б суреттегі радиусы R ге тең
жарты шеңбердің ауырлық центрі симметрия өсінде жатады:
уС 

4R
.
3

1.21 Статиканың есептерін шешу
Есептерді шешу реті:
1) Тепе-теңдігі қарастырылатын денені таңдау.
2) Осы
денені
байланыстардан
арылу
қағидасына
сәйкес
байланыстардан ойша босатып, суретте оған әсер ететін берілген (актив)
күштер мен байланыс реакцияларын бейнелеу.
3) Декарттық координат жүйесін таңдау.
4) Күштер жүйесінің тепе-теңдік теңдеулерін құру. Есепті аяғына дейін
жалпы түрде шешіп, сандық мәндерді тек соңғы өрнектерге қойған дұрыс.
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Есептерді шығару үлгілері.
№ 1 есеп. Салмағы P  12 кН жүк көтергіш АВ вертикаль өсті айналады.
Салмағы Q  8,4 кН жүк Е блогы арқылы тасталған және жүк көтергіш өсіне
бекітілген D лебедкасына жететін сым арқанның көмегімен көтеріледі
(1.37 сурет). Жүк көтергіштің ауырлық центрі айналу өсінен 0,9 м
қашықтықта, ал АВ  12 м, КЕ  4 м . В нүктедегі жылжымалы цилиндрлік
және А нүктесіндегі жылжымайтын цилиндрлік топсалардың реакцияларын
анықтаңыз.

1.37 сурет
Шешуі. Жүк көтергіштің тепе-теңдігін
қарастырамыз. В нүктесіндегі

жылжымалы цилиндрлік топсаның R B реакциясын АВ айналу өсіне
перпенди- куляр
бағыттап,
А нүктесіндегі жылжымайтын топсаның


реакциясын R Ax және R Ay құраушыларға жіктейміз. Жүк көтергішке
   

(Q, P, R B , R Ax , R Ay ) ∾0 жазық- тықтағы кез келген күштер жүйесі әсер етеді.
Оның тепе-теңдік теңдеулері:
5

 Fkx  R Ax  R B  0;

k 1
5

 Fky  R Ay  P  Q  0;

k 1

5



 m A (Fk )  P  0,9  Q  4  R B  12  0.

k 1

Осы теңдеулерден белгісіздерді өрнектеп, олардың мәндерін санаймыз:
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RB 

 P  0,9  Q  4
 3,7 кН;
12
R Ax  R B  3,7 кН;
R Ay  P  Q  20,4 кН.


Теріс таңба R B реакция күшінің шын бағытының суреттегі бағытқа
қарсы екендігін білдіреді.

№ 2 есеп. 1.38 суретте бейнеленген арқалықтың тірек реакцияларын
анықтаңыз. Арқалыққа қарқындылығы q  1,5 кН м біркелкі таралған
жүктеме, Р=4 кН қадалған күш, моменті М  2 кН  м қос күш әсер етеді. Бұл
жердегі AB  3 м, BD  2 м .

1.38 сурет

1.39 сурет

Шешуі. АD арқалықтың тепе-теңдігін қарастырамыз. Оған әсер ететін

біркелкі таралған жүктемені Q тең әсерлі күшпен алмастырып, оның
модулін санаймыз: Q  q    1,5  3  4,5 кН . Қатаң бекітпенің реакцияларын


R Ax , R Ay құраушылармен және МА реактивтік моментпен алмастырамыз
(1.39 сурет).
   


Сонда арқалыққа ( R Ax , R Ay , Q, P, M, M A )∾0 жазықтықтағы кез келген
күштер жүйесі әсер етеді. Енді арқалықтың тепе-теңдік теңдеулерін жазамыз:
6

F

kx

k 1

6

F
k 1

kу

 R Ax  P cos 60 0  0;

 R Ay  Q  P sin 60 0  0;


m
(
F
 A k )  M A  Q  1,5  M  P sin 600  5  0.
6

k 1

Тепе-теңдік теңдеулерінің алғашқы екеуінен R Ax пен R Aу белгісіз
реакция күштерін өрнектеп, олардың сандық мәндерін санаймыз:
3
1
0
 4,5  2 3  1,04 кН .
R Ax  P cos 60 0  4   2 кН ; R Ay  Q  P sin 60  4,5  4
2
2
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Үшінші теңдеуден реактивтік моментті өрнектеп, сандық мәнін
табамыз:
3
M A  Q  1,5  M  P sin 600  5  4,5  1,5  2  4
 5  8,55 кН  м.
2
Сонымен,
RAx  2 кН ; RAy  1,04 кН ; М А  8,55 кН  м.

Теріс таңба М А реактивтік моменттің шын бағытының суреттегі
бағытқа қарсы екендігін білдіреді.
№3 есеп. А және В нүктелердегі мойынтіректердің үстінде жатқан горизонталь білікке С нүктесінде радиусы 20 см шкивке сым арқан арқылы
оралған дененің Q  250 H салмақ күші және білікпен тік бұрыш құрап қатты
бекітіл- ген DЕ сырыққа кигізілген дененің P  1 кН салмақ күші әсер етеді.
AC  20 см, CD  70 см, BD  10 см . Тепе-теңдік кезінде DЕ сырығы
вертикальдан 300-қа ауытқып тұр. Біліктің өсінен Р дененің ауырлық центріне
дейінгі  ара қашық- тықты және А мен В нүктелердегі тірек реакцияларын
анықтаңыз (1.40 сурет).
Шешуі. Тепе-теңдігі қарастырылатын білікті байланыстардан босатып,
реакция
күштерін
бейнелейміз.
Білікке
әсер
ететін




 
(R Ax , R Az , R Bx , R Bz , P, Q) ∾0 күштер кеңістіктегі кез келген күштер жүйесін
құрады (1.41 сурет). Осы күштер жүйесінің тепе-теңдік теңдеулерін жазамыз:



k 1
.
6
Fkz  R Az  RBz  Q  P  0


k 1
6

F

kх

 R Ax  RBx  0

1.40 сурет

(1.37)

1.41 сурет
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( Fk )  Q  AC  P  AD  RBz  AB  0
k 1

6


0
m y ( Fk )  Q  rC  P    sin 30  0
 .

k 1

6


m z ( Fk )   RBx  AB  0


k 1

6

m

x

(1.38)

Алынған теңдеулер жүйесінің соңғы теңдеуінен:
R Bx  0 .

(1.38) теңдеулер жүйесінің екінші теңдеуінен  -дің мәнін аламыз:


Q  rC
250  20

 10 см.
0
1000  0,5
P sin 30

Одан кейін (1.38) теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуінен R Bz ті, ал
(1.37) теңдеулер жүйесінің екінші теңдеуінен R Az ті санаймыз:
R Az  R Bz  Q  P  300 H .

RBz  (Q  2  P  9)  0,1  950 Н;

R Bx  0 болғандықтан, (1.37) теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуінен:

R Ax  0 .

Сонымен,
RAx  RBx  0; RAz  300 H ; RBz  950 H ;   10 см .

№ 4 есеп. 1.42 суретте бейнеленген біртекті жазық қиманың ауырлық
центрінің координаттарын анықтаңыз. Өлшемдері суретте көрсетілген.
ШешуіБерілген жазық қиманың ауырлық центрін анықтау үшін теріс
массалар тәсіл. ін қолданамыз. Ол үшін берілген қиманы ауырлық центрі С1
нүктесінде жататын квадрат қимаға дейін толтырамыз. Сонда квадрат қима
ауданынан, ауырлық центрі C 2 нүктесі болатын тік төртбұрыш ауданын алып
тастасақ, берілген жазық қима қалады. Осы қиманың ауырлық центрінің x C
және y C координаттарын мына өрнектердің көмегімен анықтаймыз:
xC 

S1 x1  S 2 x2
;
S1  S 2
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yC 

S1 y1  S 2 y 2
.
S1  S 2

Тік төртбұрыштардың
координаттары:

аудандары

мен

ауырлық

центрлерінің

S1  60  60  3600 см 2 ;
S 2  40  30  1200 см 2 ;
x1  y1  30 см;
x2  15см,

y 2  20 см .

Сонда берілген жазық қиманың ауырлық центрінің координаттары
төмендегідей болады:
xC 

3600  30  1200  15
 18,75 см;
3600  1200

yC 

3600  30  1200  20
 17,5 см.
3600  1200

1.42 сурет
2 Кинематика
Кинематикада денелердің қозғалысы, әсер ететін күштерге тәуелсіз, тек
геометриялық тұрғыдан ғана зерттеледі. Дененің қозғалысы деп, оның басқа
бір қозғалмайтын денеге қатысты орын ауыстыруын айтады. Осы
қозғалмайтын денемен байланысқан координат жүйесін – санақ жүйесі дейді.
Теориялық механикада уақыт үздіксіз өзгеріп отыратын шама болып
есептеледі. Ол дене қозғалысына тәуелсіз, кез келген санақ жүйесінде және
кеңістіктің кез келген нүктесінде бірдей, оң таңбалы скаляр шама.
Жалпы жағдайда қозғалатын дененің нүктелері әртүрлі қозғалыс
жасайды. Сондықтан алдымен нүкте қозғалысын қарастырамыз.
Жүріп өткен жолына қарағанда өлшемі әлдеқайда кіші денені нүкте деп
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атайды. Нүкте қозғалысының негізгі кинематикалық сипаттамаларына
жылдамдық пен үдеу жатады. Нүкте кинематикасы екі мәселені шешеді:
- нүкте қозғалысының берілу тәсілдерін анықтайды;
- нүкте қозғалысының берілу тәсілдеріне сәйкес оның жылдамдығы мен
үдеуін анықтайды.
2.1 Нүкте қозғалысының берілу тәсілдері. Нүктенің жылдамдығы
мен үдеуі
Кинематикада нүкте қозғалысы үш түрлі тәсілмен беріледі.

1. Векторлық тәсіл. Қозғалысы бұл тәсілмен берілген нүктенің r
радиус-векторы уақытқа тәуелді функция ретінде беріледі, яғни:
 
r  r (t ).

(2.1)

Нүктенің радиус-векторы координат жүйесінің бас нүктесі болатын бір
О нүктеден жүргізіледі, бірақ координат жүйесінің берілуі нақтыланбайды
(2.1 сурет). (2.1) өрнек нүктенің қозғалыс заңы немесе қозғалыс теңдеуі деп
аталады.

2.1 сурет
Радиус-вектор ұшының геометриялық орны нүкте траекториясы деп
аталады.
Нүкте қозғалысының негізгі кинематикалық сипаттамаларының бірі –
жылдамдық. Нүктенің жылдамдығы деп оның қозғалысының шапшаңдығы
(тездігі) мен бағытын сипаттайтын векторлық шаманы айтады.
Нүкте жылдамдығының векторы оның радиус-векторынан уақыт
бойынша алынған бірінші туындыға тең:
 dr 
V
 r .
dt

(2.2)

Жылдамдықтың векторы траекторияға жанамамен қозғалыс бағытына
қарай бағытталады. Түзу сызықты қозғалыс кезінде жылдамдық векторы түзу
бойымен бағытталып, оның тек сандық шамасы өзгереді. Қисық сызықты
қозғалыс кезінде жылдамдық векторының сандық шамасымен қатар бағыты
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да өзгереді. Жылдамдықтың өлшем бірлігі ретінде м/с немесе км/сағ
қолданылады.
Нүктенің үдеуі деп уақыт өткен сайын оның жылдамдығының модулі
мен бағытының өзгеруін сипаттайтын векторлық шаманы айтады.
Нүкте үдеуінің векторы оның жылдамдық векторынан уақыт
бойынша алынған бірінші туындыға немесе радиус-векторынан алынған
екінші туындыға тең:


 dV d 2 r  
a

Vr.
dt dt 2

(2.3)

Үдеудің өлшем бірлігі ретінде м сек2 қолданылады. Түзу сызықты
қозғалыс кезінде үдеу векторы нүкте қозғалатын түзудің бойымен, ал қисық
сызықты қозғалыс кезінде әрқашан траекторияның ойыс жағына қарай
бағытталады.
2. Координаттық тәсіл. Бұл тәсіл міндетті түрде координат жүйесінің
берілуін талап етеді. Oxyz жүйесіндегі кез келген М нүктенің орны (2.2 сурет)
оның x, y, z координаттарымен анықталады. Олар уақыт өткен сайын
өзгереді:
x  x(t ), y  y(t ), z  z( t ) .

(2.4)

2.2 сурет
(2.4) – қозғалысы координаттық тәсілмен берілген нүктенің қозғалыс
теңдеулері.
Нүкте бір жазықтықта қозғалса, қозғалыс екі теңдеумен беріледі:
x  x(t ); y  y( t ) .

(2.5)

Нүкте траекториясын координаттық түрде жазу үшін (2.4) және (2.5)
қозғалыс теңдеулерінен уақытты жою қажет.
2.2 суреттен, векторлық және координат- тық тәсілдер арасындағы
байланысты аламыз:
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r  x i  y j  zk.

i , j, k бірлік векторларының тұрақты екендігін ескеріп, (2.2) өрнегінен
мынаны аламыз:
 dr dx  dy  dz 
V

i
j k.
dt dt
dt
dt
Осыдан нүкте жылдамдығы векторының декарттық координат
өстеріне проекцияларын аламыз:
Vx 

dx
dy
dz
 x; V y 
 y ; VZ 
 z .
dt
dt
dt

(2.6)

Сонда нүкте жылдамдығының векторы былай жазылады:





V  Vx i  Vy j  Vz k .
Нүкте
анықталады:

жылдамдығының

шамасы

(2.7)
(модулі)

мына

V  Vx2  Vy2  Vz2 ,

өрнекпен
(2.8)

ал бағыты төмендегі бағыттаушы косинустармен анықталады:
Vy



V
V
cos(V , x)  x ; cos(V , y) 
; cos(V , z )  z .
V
V
V

(2.9)

Енді нүктенің үдеуін анықтау үшін (2.3) өрнекке сәйкес (2.7) теңдігінен
уақыт бойынша туынды аламыз:

 dV dVx  dVy  dVz  .
a

i
j
k
dt
dt
dt
dt

Осыдан нүкте үдеуі векторының координат өстеріне проекцияларын
аламыз:
ax 

dV y
dVx
dV
 Vx  x; a y 
 Vy  y; a Z  z  Vz  z.
dt
dt
dt

(2.10)

Сонда нүкте үдеуінің векторы былай жазылады:




a  a x i  a y j  a zk ,
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(2.11)

нүкте үдеуінің шамасы (модулі) келесі өрнекпен анықталады:
a  a 2x  a 2y  a 2z .

(2.12)

Үдеу векторының бағыттаушы косинустары төмендегідей болады:
ay
a
a



cos(а, x)  x ; cos (а, y) 
; cos(а, z )  z .
a
a
a

(2.13)

3. Табиғи тәсіл. Нүкте траекториясы алдын ала белгілі болғанда табиғи
тәсілді қолданады. Бұл тәсілде нүкте траекториясы, траектория бойындағы
доғаның бастапқы орны, қозғалыстың оң бағыты және уақытқа тәуелді s
қисық сызықты координаты беріледі (2.3 сурет):
s  s (t) .

(2.14)

2.3 сурет
(2.14) – қозғалысы табиғи тәсілмен берілген нүктенің қозғалыс заңы (теңдеуі).
Қозғалысы табиғи тәсілмен берілген нүктенің жылдамдық шамасы:
V

ds
 s .
dt

(2.15)

Нүктенің толық үдеуінің векторы үдеудің жанама және нормаль
құраушыларының геометриялық қосындысына тең:
 

a  a  an .

(2.16)

Нүктенің жанама үдеуі:
a 

dV 
 V  s
dt

(2.17)

ал нормаль үдеуі:
V2
an 
,
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(2.18)

мұндағы  – траекторияның қисықтық радиусы.
Нүктенің толық үдеуінің шамасы (модулі) былай анықталады:
a  a 2  a 2n .

(2.19)

2.4 суретте жанама, нормаль және толық үдеу векторлары бейнеленген.

а)

ә)
2.4 сурет

2.2 Нүкте қозғалысының дербес жағдайлары
1. Нүктенің түзу сызықты қозғалысы. Түзу сызықты қозғалыстағы
нүктенің қисықтық радиусы шексіздікке тең. Мұндай қозғалыста (2.18) ден
нормаль үдеу нөлге айналып, толық үдеудің жанама үдеуге тең екенін көреміз:
 
a n  0 , демек a  a  .

Бұл жағдайда жылдамдықтың тек шамасы ғана өзгереді, демек жанама
үдеу жылдамдық шамасының өзгеруін сипаттайды.
2. Нүктенің бірқалыпты қозғалысы. Қозғалыс барысында жылдамдық
шамасы әрқашан тұрақты болатын қозғалыс бірқалыпты қозғалыс деп
аталады. Мұндай қозғалыс кезінде (2.17) өрнегіне сәйкес жанама үдеу нөлге
айналып, толық үдеу тек нормаль үдеуге тең болады:
 
a   0 , демек a  a n .

Бұл қозғалыста жылдамдықтың тек бағыты ғана өзгеретіндіктен,
нормаль үдеу жылдамдық бағытының өзгеруін сипаттайды.
3. Нүктенің бірқалыпты түзу сызықты қозғалысы. Нүкте бір мезгілде
бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс жасағандықтан, оның жанама және
нормаль үдеулері бір мезгілде нөлге айналады. Демек, мұндай қозғалыста
нүктенің толық үдеуі де нөлге тең:
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a   0 және a n  0 , демек a  0 .

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы нүкте жылдамдығының шамасы да,
бағыты да тұрақты.
4. Нүктенің бірқалыпты айнымалы қозғалысы. Қозғалыс барысында
жанама үдеу тұрақты болатын қозғалысты ( a   const ) бірқалыпты айнымалы
қозғалыс дейді.
Бірқалыпты айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың өзгеру заңы:
V  V0  a  t .

(2.20)

Нүктенің бірқалыпты айнымалы қозғалыс заңы:
t2
  V0 t  a  .
2

(2.21)

Егер V мен a  таңбалары бірдей болса нүкте бірқалыпты үдемелі, ал
қарсы болса бірқалыпты кемімелі қозғалады.
2.3 Нүкте кинематикасының есептерін шешу
Есептерді шешу реті.
1. Нүкте қозғалысының берілу тәсіліне байланысты оның
траекториясын анықтау үшін қозғалыс теңдеуінен t уақытты жою керек.
2. Қозғалысы координаттық тәсілмен берілген нүктенің жылдамдығы
мен үдеуін анықтағанда қозғалыс теңдеулерінен туындыны дұрыс алу керек.
3. Қозғалысы табиғи тәсілмен берілген күктенің жылдамдығы мен
үдеуін табу үшін жылдамдық пен үдеуді анықтайтын өрнектерді және
олардың векторларының қалай бағытталатынын білу керек.
4. Егер нүктенің қандай қозғалыс жасайтыны алдын ала белгілі болса,
онда бұл қозғалыстың дайын өрнектерін қолдануға болады.
Есептерді шығару үлгілері.
№ 1 есеп. Нүктенің қозғалыс теңдеулері: x  2  3cos5t, y  4 sin 5t  1 .
Нүктенің координаттық түрдегі траектория теңдеуін анықтап, траектория
бойымен қозғалыс бағытын көрсетіңіз.
Шешуі. Нүкте қозғалысы координаттық тәсілмен берілген. Оның
траекториясын анықтау үшін қозғалыс теңдеулерінен уақытты жоямыз. Ол
үшін қозғалыс теңдеулеріндегі cos5t мен sin5t функцияларын өрнектеп,
оларды квадраттап, қосамыз:
 cos 5t 

x2
;
3
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sin 5t 

y 1
;
4

2

2

 x  2   y  1
(cos5t )  (sin 5t )  
 
 
 3   4 
2

(x  2)2 (y  1)2

 1,
32
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2

демек, нүктенің траекториясы эллипс екен.

2.5 сурет
Қозғалыс басталатын М0 (х 0 , у0 ) нүктені табамыз (2.5 сурет):
x0  2  3 cos(5  0)  1;

y0  4 sin(5  0)  1  1,

демек М0 (1,1) .
t1 


с болған кездегі нүктенің орны:
10
x1  2  3 cos


2

 2;

y1  4 sin


2

 1  3.

Ол – М1 (2, 3). Демек, нүкте эллипс бойымен М0 орнынан М1 - ге қарай
қозғалады.
№ 2 есеп. Қисықтық радиусы 500 м траекториямен үдемелі қозғалатын
поезд жылдамдығы 5 м/с тең. 500 м жол жүргеннен кейін оның жылдамдығы
15 м/с болды. Поездың жолды жүруге жұмсайтын уақыты мен үдеуін
табыңыз.
Шешуі. Поездың қозғалысы үдемелі болғандықтан, оның жылдамдығы
мен үдеуін (2.20) және (2.21) дайын өрнектерді пайдаланып табамыз:
V  V0  a  t;

  V0  t  a 

t2
.
2

Бірінші теңдеуден жанама үдеуді өрнектейміз:
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a 

V  V0
.
t

Оны екінші теңдеуге қоямыз, сонда:


(V  V0 ) t
.
2

Осы теңдеуден жүруге жұмсалатын уақытты табамыз:
t

2
 50 c .
V  V0

Демек, поезд бірқалыпты айнымалы қозғалыс жасаған кезде тұрақты
болатын жанама үдеудің шамасы мынадай болады:
a 

V  V0
 0,2 м / с 2 .
t

Осы уақыттағы поездың нормаль үдеуі:
V2
an 
 0,45 м / с 2 .


Сонымен, поездың толық үдеуі мынаған тең:
a  a 2  a 2n  0,2 2  0,452  0,49 м / с 2 .

№ 3 есеп. Нүкте x  75 cos(4t 2 ), y  75 sin( 4t 2 ) теңдеулері бойынша
қозғалады, мұндағы х, у сантиметрмен, ал t секундпен берілген. Осы
нүктенің жылдамдығын, нормаль және жанама үдеуін табыңыз.
Шешуі. Нүкте қозғалысы координаттық тәсілмен берілген. Нүктенің
жылдамдығын, нормаль және жанама үдеуін табу үшін (2.6), (2.8) және (2.17)
өрнектерін пайдаланамыз:
V  Vx2  Vy2 ;
V2
dV
.
; an 
а 

dt

Сонда
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Vx  x  75  4  2t  [ sin(4t 2 )]  600  t  sin(4t 2 ),
Vy  y  75  4  2t  cos(4t 2 )  600  t  cos(4t 2 ),

демек
V  [600  t  sin(4t 2 )]2  [600  t  cos(4t 2 )]2 
 600 2  t 2  [sin 2 (4t 2 )  cos 2 (4t 2 )]  600t см с ;

а 

dV
 V  600 см с 2 .
dt

Нормаль үдеуді санау үшін нүктенің траектория теңдеуін анықтауымыз
керек. Ол үшін қозғалыс теңдеулерінен уақытты жоямыз. Сонда:
2

2

 x   y
      1, немесе
 75   75 

x 2  y2  752.

Бұл – радиусы 75 сантиметрге тең шеңбер. Олай болса, траекторияның
қисықтық радиусы   R  75 cм-ге тең. Енді (2.18) өрнегінен нүктенің
нормаль үдеуін анықтаймыз:
V 2  600t 
360000 2
an 


t  4800t 2 см/с2.

75
75
2

2.4 Қатты дененің қарапайым қозғалыстары
Қатты дене кинематикасында екі мәселе қарастырылады:
- бүкіл дененің қозғалыс заңы мен кинематикалық сипаттамаларын
анықтау;
- дененің жеке нүктелерінің кинематикалық сипаттамаларын анықтау.
Қатты дененің қарапайым қозғалысына дененің ілгерілемелі қозғалысы
мен айналмалы қозғалысы жатады.
2.4.1 Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы.
Дене қозғалғанда оның бойындағы бір түзу кесінді өзіне өзі параллель
болып қалса, дененің қозғалысы ілгерілемелі қозғалыс деп аталады (2.6 сурет).
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2.6 сурет
Дене нүктелерінің қозғалысы келесі теоремамен анықталады:
ілгерілемелі қозғалыстағы дененің барлық нүктелері бірдей тракториялар
сызады, берілген уақытта нүктелерінің жылдамдықтары мен үдеулері
бірдей болады.

 

VB  VA , a B  a A .

(2.22)

Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің бір нүктесінің қозғалысын зерттеу
жеткілікті. Басқа нүктелері дәл осы нүкте сияқты қозғалады да, дене
кинематикасының мәселесі нүкте кинематикасының мәселесіне тіреледі.
2.4.2 Қатты дененің айналмалы қозғалысы.
Қозғалыс кезінде дененің кем дегенде екі нүктесі (А мен В)
қозғалмайтын болса, онда дене қозғалысы айналмалы қозғалыс деп аталады
(2.7 сурет).
Қозғалмайтын екі нүктені қосатын түзу дененің айналу өсі деп аталады.
Айналу өсінде жататын нүктелер қозғалмайды. Дененің басқа нүктелері
айналу өсіне перпендикуляр жазықтық- тарда қозғалып, центрі айналу өсінде
жататын шеңберлер сызады. Дененің бұл қозғалысын  айналу бұрышымен
сипаттауға болады.

2.7 сурет

2.8 сурет

Егер денені айналу өсі арқылы өтетін қозғалмайтын 1 және денемен
бірге қозғалатын 2 жазықтықтармен қисақ (2.8 сурет), олардың арасындағы
екі жақты бұрышты дененің айналу бұрышы дейді. Oz өсін айналу өсімен
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бағыттап, оның ұшынан қарағанда  айналу бұрышының сағат тіліне қарсы
бұрылу бағытын оң бағыт деп аламыз. Сонда дененің айналмалы
қозғалысының заңы былай жазылады:
  t  ,

(2.23)

мұндағы   радианмен өлшенетін, дененің айналу бұрышы.
Қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі кинематикалық
сипаттамаларына бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу жатады.
Дененің бұрыштық жылдамдығының алгебралық шамасы айналу
бұрышынан уақыт бойынша алынған бірінші туындыға тең. Осы шаманың
модулін дененің бұрыштық жылдамдығы деп атаймыз:
d
  .
dt



(2.24)

Радиан өлшемсіз бірлік болғандықтан, бұрыштық жылдамдықтың
өлшем бірлігі рад/с немесе 1/с (с 1 ) .
Дәл осылай, дененің бұрыштық үдеуінің алгебралық шамасы бұрыштық
жылдамдықтың алгебралық шамасынан уақыт бойынша алынған бірінші
туындыға немесе айналу бұрышынан алынған екінші туындыға тең. Осы
шаманың модулін дененің бұрыштық үдеуі дейтін боламыз:


d d 2 
 2
dt
dt

немесе

 
 .
 

(2.25)

Бұрыштық үдеудің өлшем бірлігі рад/с2 немесе 1/с2 (с 2 ) .
Техникалық есептеулерде көбінесе бұрыштық жылдамдықтың орнына n
– дененің минутына жасайтын айналу саны, ал айналу бұрышының орнына N
– айналу саны жиі қолданылады. Дене бір айналғанда 2 бұрышқа
бұрылатынын, ал бір минутта 60 секунд бар екенін ескеріп, бұл шамалардың
арасындағы байланыстарды аламыз:


2n n

60 30

және   2N .

(2.26)

Енді бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу векторларының
ұғымын ендіреміз. Бұл векторлардың модульдері (2.24) және (2.25)
өрнектермен анықталады, ал бағыттары олардың алгебралық мәндері ( мен
) нөлден үлкен болса айналу өсінің бойымен оң бағытта (2.9, а сурет), кіші
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болса – теріс бағытта (2.9, ә сурет) бағытталады. Егер бұл векторлар бір
бағытталса дене айналуы үдемелі, ал қарсы бағытталса кемімелі деп аталады.

а)

ә)
2.9 сурет

Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу векторларын суретте доға
тілімен де бейнелейді. Олардың алгебралық мәндерінің таңбасы оң болса,
онда Oz өсінің ұшынан қарағанда доға тілдері сағат тіліне қарсы, ал теріс
болса сағат тілімен бағыттас (2.9 сурет) бағытталады.
2.4.3 Қатты дененің айналмалы қозғалысының дербес жағдайлары.
1. Дененің бірқалыпты айналуы. Бірқалыпты айналу кезінде дененің
бұрыштық жылдамдығы тұрақты болады (=const). Сонда (2.25) өрнегінен
 0


немесе

  0,

(2.27)

демек бірқалыпты айналу кезінде дененің бұрыштық үдеуі нөлге тең.
Қатты дененің бірқалыпты айналу заңы:
   t .

(2.28)

2. Дененің бірқалыпты айнымалы айналуы. Бірқалыпты айнымалы
айналу кезінде бұрыштық үдеу тұрақты болады: =const. Бірқалыпты
айнымалы айналу кезіндегі бұрыштық жылдамдықтың заңы:
  0  t.

Дененің бірқалыпты айнымалы айналу заңы:
t2
  0 t   .
2
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(2.29)

(2.30)

Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің таңбалары бірдей болса,
дене бірқалыпты үдемелі, қарсы болса бірқалыпты кемімелі айналады.
2.4.4 Айналмалы қозғалыстағы дене нүктелерінің жылдамдығы мен
үдеуі.
2.10 суретте Oz өсін айналатын дененің М нүктесі сызатын шеңбер
бейнеленген. Шеңбер доғасының ұзындығы оның радиусы мен осы доғаны
керетін бұрыштың көбейтіндісіне тең: s  R   . Осы өрнектен туынды алсақ,
нүкте жылдамдығы (сызықтық жылдамдық) дененің бұрыштық
жылдамдығы мен осы нүкте сызатын шеңбер радиусының көбейтіндісіне тең
болады:
V   R .

(2.31)

Нүкте жылдамдығының векторы шеңберге жанамамен бұрыштық
жылдамдықтың бұрылу бағытына қарай бағытталады (2.10 сурет).

2.10 сурет
Айналмалы қозғалыстағы дененің М нүктесі үдеуінің векторы жанама
және нормаль үдеулердің геометриялық қосындысына тең:
 

а  а  аn .

(2.32)

(2.31) өрнегін ескерсек, нүктенің нормаль үдеуі бұрыштық жылдамдық
квадраты мен нүкте сызатын шеңбер радиусының көбейтіндісіне тең болады:
а n  2  R .

(2.33)

Нүктенің жанама үдеуі бұрыштық үдеу мен нүкте сызатын шеңбер
радиусының көбейтіндісіне тең:
а    R .
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(2.34)


а  векторы шеңберге жанамамен  бұрыштық үдеудің бағытына қарай,

ал а n векторы шеңбер радиусымен айналу өсіне қарай бағытталады.
2.11 суреттен нүктенің толық үдеуінің шамасын анықтаймыз:

а  а 2  а 2n  R  2  4 .

(2.35)

2.11 сурет
2.5 Қатты дененің жазық-параллель қозғалысы
Қозғалыстағы дененің барлық нүктелері қозғалмайтын бір жазықтыққа
параллель жазықтықтарда орын ауыстыратын болса, дененің қозғалысы
жазық немесе жазық-параллель қозғалыс деп аталады.
2.5.1 Қатты дененің жазық-параллель қозғалысының теңдеуі.
Жазық-параллель қозғалыстағы дене берілсін (2.12 сурет). Оның
нүктелері (Ж) жазықтыққа параллель жазықтықтарда қозғалсын. Денені (Ж)
жазықтыққа параллель Оху жазықтығымен қиямыз. Сонда Оху жазықтығында
алынған S жазық қима қозғалмайтын (Ж) жазықтыққа параллель қозғалады.
(Ж) жазақтыққа перпендикуляр жүргізілген дене бойындағы кез келген MM
түзуі ілгерілемелі қозғалады. Түзудің бойындағы нүктелердің траекториялары,
жылдамдықтары және үдеулері бірдей.

2.12 сурет

2.13 сурет
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Жазық-параллель қозғалысты зерттеу үшін S қиманың қозғалысын
зерттеген жеткілікті екен. Ал S жазық қиманың орны оның бойындағы кез
келген АВ кесіндінің орнымен анықталады. Ал АВ кесіндінің орны кез келген
уақытта A нүктенің x A , y A координаттарымен және АВ кесіндінің x өсімен
құратын  бұрышымен анықталады (2.13 сурет). S қиманың орнын табу
үшін таңдалған А нүктені полюс деп атайтын боламыз. Аталған x A , y A , 
шамалар уақытқа тәуелді өзгереді. Олай болса, кез келген уақытта қиманың
орнын анықтау үшін мына тәуелділіктерді білу керек:
x A  f1 (t ); y A  f 2 (t );   f 3 (t ).

(2.36)

Бұл теңдеулер жазық қиманың өз жазықтығындағы қозғалыс
теңдеулері немесе қатты дененің жазық-паралель қозғалысының теңдеулері
деп аталады. (2.36) теңдеулерінің алғашқы екеуі   const болған кездегі қима
қозғалысын анықтайды. Қима бұл жағдайда тек ілгерілемелі қозғалады.
Үшінші теңдеу x A  const және y A  const болған кездегі қима қозғалысын
анықтайды. Бұл – қима тек полюсті айналады деген сөз. Осыдан қатты
дененің жазық-паралель қозғалысы оның полюспен бірге ілгерілемелі
қозғалысы мен полюсті айнала қозғалысының қосындысынан тұратынын
көреміз. Дене нүктелері жалпы жағдайда әртүрлі қозғалыс жасайтындықтан,
ілгерілемелі қозғалыс қай нүктенің полюс ретінде алынғанына тәуелді, ал
айналмалы қозғалыс – тәуелсіз. Қатты дененің жазық-паралель қозғалысының
негізгі
  кинематикалық сипаттамаларына полюстің жылдамдығы мен үдеуі
(VA , a A ) және дененің полюсті айналғандағы бұрыштық жылдамдығы мен
 
бұрыштық үдеуі (, ) жатады. Олар дене қозғалысының (2.36) теңдеулерінен
анықталады:
VA  ( x A ) 2  ( y A ) 2 ;
a A  (x A ) 2  (у A ) 2 ;
 ; 
 .

 
Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің (, ) векторлары қима
жазықтығына перпендикуляр бағытталады.

2.5.2 Жазық-параллель қозғалыстағы дене нүктелерінің жылдамдығы.
Жылдамдығы белгілі А нүктені полюс етіп алып, жазық қиманың
қозғалысын қарастырайық (2.14 сурет).
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2.14 сурет


А және В нүктелерінің rA және rB радиус-векторларын жүргізіп, А-дан

В-ға жүргізілген векторды  деп белгілейік. Сонда:
  
rB  rА   .

(2.37)

Енді (2.37)-ден уақыт бойынша туынды аламыз:



d rB d rA d
.


dt
dt
dt

(2.38)


 векторының модулі тұрақты, бағыты өзгереді. Бұл вектордан алынған
туынды В нүктесінің А полюсін айналғандағы жылдамдығының векторы деп
аталады.

Бұл жылдамдықты VBA деп белгілеп, оны анықтайтын өрнек аламыз:


 d  
VBA   
  .
dt

(2.39)

Бұл вектор АВ-ға перпендикуляр,  бағытымен бағытталған, оның сан
шамасы:
VBA    AB.


d rB 
(2.38) - дегі
 rB  VB ,
dt

(2.40)



d rA 
 rA  VA екенін ескерсек:
dt




VB  VA  VBA .
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(2.41)

2.15 сурет
Сонымен біз жазық-параллель қозғалыстағы дене нүктелерінің
жалдамдықтарын қосу туралы теореманы дәлелдедік: жазық қиманың кез
келген В нүктесінің жылдамдығы А полюсінің жылдамдығы мен осы нүктенің
полюсті айналғандағы жылдам- дығының геометриялық қосын- дысына тең.
VB векторының сан шамасы мен бағытын параллелограмм тұрғызу арқылы
анықтауға болады (2.15 сурет).
2.5.3 Жазық қиманың екі нүктесі жылдамдықтарының проекциялары
туралы теорема.
Теорема. Жазық қиманың екі нүктесінің жылдамдықтарының осы
нүктелер арқылы өтетін түзуге проекциялары өзара тең.

Дәлелдеу. Берілген уақытта жазық қиманың А нүктесінің VA жылдамдығы,  бұрыштық жылдамдығының айналу бағыты мен модулі белгілі болсын
(2.16 сурет). Сонда В нүктесінің жылдамдығы (2.41) өрнегімен анықталады.
А және В нүктелері арқылы х өсін жүргізіп, (2.41)-ді осы өске
проекциялаймыз:
VBx  VAx  VBAx ,


VBA векторы х өсіне перпендикуляр, сондықтан VBAx  0 . Нәтижесінде:
VBx  VAx  VB cos  VA cos .

2.16 сурет
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2.5.4 Жылдамдықтардың лездік центрі.
Жазық қима нүктелерінің жылдамдықтарын анықтаудың тағы бір
қарапайым әдісі жылдамдықтардың лездік центрі ұғымына негізделген.
Жазық қиманың берілген уақытта жылдамдығы нөлге тең нүктесі
жылдамдықтардың лездік центрі деп аталады.
Теорема. Егер жазық қиманың бұрыштық жылдамдығы нөлге тең
болмаса (  0) , онда жылдамдықтардың лездік центрі болады.

2.17 сурет
Жылдамдықтардың лездік центрінің көмегімен қиманың кез келген
нүктесінің жылдамдығын және бұрыштық жылдамдығын анықтайтын
өрнектер алуға болады. Ол үшін жылдамдықтардың лездік центрін полюс етіп
алып, А нүктесі үшін (2.41) өрнегін жазамыз (2.17 сурет):



VА  VР  VАР ,

бірақ VР  0 
жылдамдығы:



VА  VАР ,

ал

VАР    АР. Сонымен,

А

VА    АР ,

ал жылдамдық векторы АР-ға перпендикуляр 
(2.17 сурет).


Дәл осылай В нүкте үшін де VВ  VВР , яғни:

(2.42)
бағытымен бағытталады

VВ    ВР ,

жылдамдықтың векторы ВР-ға перпендикуляр
бағытталады.
(2.42), (2.43) өрнектерінен мынаны аламыз:
VA VB VC


   .
AP BP CP

55

нүктесінің

(2.43)
-ның

бағытымен

(2.44)

Сонымен,
жазық қиманың кез келген нүктесінің жылдамдығы
нүктеден жылдамдықтардың лездік центріне дейінгі ара қашықтыққа
пропорционал, ал векторы осы нүктені жылдамдықтардың лездік центрімен
қосатын кесіндіге (лездік радиусқа) перпендикуляр бағытталады екен.
2.5.5 Жылдамдықтардың лездік центрінің орнын анықтаудың дербес
жағдайлары.
Жылдамдықтардың лездік центрінің қасиеттерін қолданып, жазық қима
нүктелерінің жылдамдықтары әртүрлі бағытталған кезде жылдамдықтардың
лездік центрінің орнын анықтауды үйренейік.

2.18 сурет
1. Егер жазық қиманың бір нүктесі (А нүктесі) жылдамдығының
шамасы мен бағыты, ал екінші нүктесі (В нүктесі) жылдамдығының тек
бағыты белгілі болса (2.18 сурет), онда жылдамдықтардың лездік центрі (Р
нүктесі) А және В нүктелерінен олардың жылдамдық векторларына

жүргізілген перпендикуляр түзулердің қиылысу нүктесінде жатады. VA


векторының бағытымен VB және  векторларының бағыты анықталады.
(2.44) өрнегі бойынша жазық қиманың кез келген нүктесінің жылдамдығы
және бұрыштық жылдамдығы анықталады.
2. Егер жазық қиманың екі нүктесінің (А мен В) жылдамдықтарының
векторлары параллель, шамалары белгілі және осы нүктелерді қосатын түзуге
перпендикуляр бағытталса (2.19 сурет), онда жылдамдықтардың лездік центрі
(Р нүктесі) жылдамдық векторларының басы мен ұшы арқылы жүргізілген
түзулердің
қиылысу
нүктесінде
жатады.
Қиманың
бұрыштық
жылдамдығының бағыты нүкте жылдамдықтары бағытымен анықталады, ал
оның шамасы мен қиманың басқа нүктелерінің жылдамдықтары (2.44)
өрнегінен табылады.
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а)

ә)
2.19 сурет

2.20 сурет

2.21 сурет

3. Егер жазық қиманың екі нүктесінің (А мен В) жылдамдық векторлары
параллель, бірақ
қосатын түзуге перпендикуляр болмаса (2.20
 осы нүктелерді

сурет), онда VA мен VB векторларына тұрғызылған перпендикуляр түзулер
қиылыспайды, демек жылдамдықтардың лездік центрі шексіздікте жатады,
яғни жылдамдықтардың лездік центрі жоқ. Жылдамдық проекциялары

 туралы
теорема бойынша: VA cos  VB cos  VB  VА және VB  VА ; басқа
нүктелер үшін де осылай болады. АР   болғандықтан, (2.44) өрнегінен
  0 болады. Бұл жағдайда дене лездік ілгерілемелі қозғалыс жасайды.
4. Дене қозғалмайтын бетпен сырғанаусыз домаласа, жылдамдықтардың
лездік центрі (Р нүктесі) денелердің жанасу нүктесінде жатады (2.21 сурет).
2.5.6 Жазық-параллель қозғалыстағы дене нүктелерінің үдеуі.
Жазық қиманың кез келген нүктесінің үдеуін анықтау үшін (2.39)
теңдігін ескеріп, (2.41) өрнегін былай жазамыз:


 
VB  VА    .

Енді осы өрнекті дифференциалдаймыз:




dVB dVА d   d
.


   
dt
dt
dt
dt

Бұл теңдеудегі:



dVB 
 VB  a B ,
dt



dVА 
 VA  a A .
dt

(2.45)

(2.46)

А және В нүктелерінің үдеулерін, ал:

d   
     VBA .
dt
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(2.47)

В нүктесініңң А полюсін айналғандағы жылдамдығын береді, ал:

d  

dt

(2.48)

қиманың бұрыштық үдеуінің векторы. (2.46)-(2.48) теңдіктерін (2.45)-ке
қойып, мынаны аламыз:


   
a B  a A        VBA ,

(2.49)

мұндағы соңғы екі қосылғыш – А нүкте бекітулі болған кездегі В
нүктенің үдеуі. Олардың қосындысы В нүктесінің А нүктеден қима
жазықты- ғына перпендикуляр өтетін өсті айналғандағы үдеуі болады:

   
a BА        VBA .

(2.50)

Сөйтіп, В нүктесінің А полюсін айналғандағы нормаль және жанама
үдеулерін аламыз:
 
 


(2.51)
а nВА    VBA , а ВА     .
Бұл үдеулердің модульдері В нүктесінің А полюсін айналғандағы
нормаль және жанама үдеулері деп аталады:
 
n
(2.52)
a ВА    VBА  sin( , V BА )    VBА  2  AB ;

(2.53)
a ВА      sin(  , )        AB .


(2.52), (2.53) өрнектерін алған кезде  бұрыштық жылдамдық пен 
бұрыштық үдеу векторларының қима жазықтығына перпендикуляр екені
 

ескерілген, яғни: (, V BА )  900 және ( , )  900 , ал VBА        AB .

В нүктесінің А полюсті айналғандағы нормаль үдеуінің a nBА векторы Вдан А полюске қарай, ал В нүктенің А полюсті айналғандағы жанама үдеуінің


а ВА векторы  бағытымен АВ-ға перпендикуляр бағытталады (2.22 сурет).
(2.50), (2.51) теңдіктерін ескеріп, (2.49) теңдеуін былай жазамыз:






а В  а А  а ВА  а А  а nВА  а ВА ,

(2.54)

бұл теңдеу жазық-параллель қозғалыстағы дене нүктелерінің үдеулерін қосу
туралы теореманы береді: жазық қозғалыстағы дененің кез келген нүктесінің
үдеуі полюстің үдеуі мен осы нүктенің полюсті айналғандағы нормаль және
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жанама үдеулерінің геометриялық қосындысына тең. В нүктесі үдеуінің
бағыты 2.22 суретте келтірілген.

2.22 сурет
2.6 Қатты дене кинематикасының есептерін шешу
Есептерді шешу реті.
1. Егер айналмалы қозғалыстағы дененің айналу бұрышы берілсе, онда
одан туынды алып, бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеуді анықтайды.
2. Дененің айналу сипаты белгілі болғанда оларды анықтау үшін дайын
өрнектерді қолданады.
3. Айналмалы қозғалыстағы дене нүктелерінің жылдамдығы мен үдеуін
анықтағанда белгілі өрнектерді пайдаланады.
4. Дененің жазық-параллель қозғалысына есеп шығарғанда алдымен
полюстің жылдамдығын анықтайды (егер ол алдын ала берілмесе).
5. Жазық қиманың екінші нүктесінің жылдамдығының бағытын табады.
6. Осы нүктенің жылдамдығын жылдамдықтардың проекциялары
туралы теореманың көмегімен немесе жылдамдықтардың лездік центрінің
орнын тауып, жылдамдықтар қатынасынан табады. Дененің бұрыштық
жылдамдығын да жылдамдықтар қатынасынан табады.
Есептерді шығару үлгілері.
 
№ 1 есеп. Катты дененің айналу бұрышы   16 sin  t . Бір cекундтан
4 
кейінгі дененiң бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуiн табыңыз.
Шешуі. Алдымен (2.24) өрнегін пайдаланып, дененің бұрыштық
жылдамдығын анықтаймыз:

 
 
 cos  t   4  cos  t  ;
4
4 
4 
2
 
 2 2  рад/сек.
t  1c    4  cos    4 
2
4
    16 
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Дененің бұрыштық үдеуiн (2.25)-өрнек бойынша табамыз:

 
 
 sin  t    2  sin  t  ;
4
4 
4 
2 2
 
t  1c     2  sin    
 рад/сек2.
2
4
  4 


Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудiң таңбалары әртүрлі
болғандықтан, дене кемімелі айналады.
№2 есеп. Білік тыныштық қалпынан бірқалыпты үдемелі айнала
бастайды. Ол алғашқы 5 секундта 12,5 рет айналады. Біліктің 5 секундтан
кейінгі бұрыштық жылдамдығын анықтаңыз.
Шешуі. Білік бірқалыпты үдемелі айналғандықтан, (2.29), (2.30)
t2
өрнектерін қолданамыз. Есептің шарты бойынша 0  0 , яғни    .
2
4 N
Ал   2 N болғандықтан:   2 .
t
Нәтижесінде:
4  N 4  3,14  12,5
t 

 31,4 c 1 немесе   10 рад / с .
t
5
№ 3 есеп. Радиусы 0,5 метрге тең дөңгелек түзу сызықты жолмен
сырғанаусыз домалайды; оның центрінің жылдамдығы тұрақты әрі 10 м/сек-қа
тең. Дөңгелектің бұрыштық жылдамдығы мен вертикаль және горизонталь
диаметрлерінің ұшындағы нүктелердің жылдамдықтарын.

2.23 сурет
Шешуі. Дөңгелек жазық-параллель қозғалыс жасайды. Оның
горизонталь жазықтықпен жанасатын Р ( М1 ) нүкте – жылдамдықтардың
лездік центрі (2.23 сурет). Сондықтан,
VP  VM1  0.
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Суреттен лездік радиустарды санаймыз:
ОP  R  0,5 м;
М 3 P  2R  1 м;

М 2 P  М 4 P  R 2  R 2  R 2  0,5 2 м.

Енді (2.44) жылдамдықтар қатынасын жазамыз:
д 
д 

VМ 4
VО VМ 2 VМ 3




ОP М 2 P М 3 P М 4 P

VО 10

 20 рад с 2 , VМ 3  д  М 3 P  20 1  20 см сек.
ОP 0,5

VМ 2  VМ 4  д  М 2 P  20  0,5 2  10  2  14,1см сек.



д -ның бағытын білу үшін VО векторын жылдамдықтардың лездік
центріне қарай қысқа жолмен бұрады. Нүктелердің жылдамдық векторлары –

д -ның бағытымен лездік радиустарға перпендикуляр (2.23 сурет).
№ 4 есеп. Вертикаль қозғалатын А сырғақтың жылдамдығы
VA  15 см / с . Онымен бұлғақ арқылы жалғанған В сырғақ горизонталь
қозғалады. Механизм- нің суреттегі орнына сәйкес В нүктесінің
жылдамдығын және АВ бұлғақтың бұрыштық жылдамдығын табыңыз. Бұл
жерде АВ=45 см (2.24 сурет).
Шешуі. А және В сырғақтары ілгерілемелі, ал АВ бұлғақ жазық-параллель қозғалыс жасайды. В сырғақ жылдамдығының бағытын тауып, А мен В
нүктелерінің жылдамдық векторларына тұрғызылған перпендикуляр
түзулердің қиылысу нүктесіндегі АВ бұлғақтың лездік центрін (Р нүкте)
анықтап (2.25сурет), (2. 44) жылдамдықтар қатынасын жазамыз:

АВ 

2.24 сурет

VA VB

.
AP BP

2.25 сурет
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2.25 суреттен лездік радиустарды есептейміз:
BP  AB  cos 300  38,9 см.

AP  AB  sin 300  22,5 см;

Енді жылдамдықтар қатынасынан В нүктесінің жылдамдығын және
бұлғақтың бұрыштық жылдамдығын табамыз:
VB 

VA  BP
V
 25,9 см/сек; АВ  A  0,67 рад/сек.
AP
AP

Анықталған шамалардың бағыттары 2.25 суретте бейнеленген.
Бұлғақтың
В
нүктесінің
жылдамдығын
жылдамдықтардың
проекциялары туралы теореманы пайдаланып анықтауға болады. Ол үшін
аталған теореманы А және В нүктелері арқылы өтетін Вх өсіне
проекциялаймыз (2.25 сурет):
VB cos 600  VA cos 300.

Осыдан:
cos 300
3 2
VB  VA 

15

 15 3  25,9 см сек.
12
cos 600

№5 есеп. Ұзындығы 20 см ОА айналшағы АВ бұлғағын қозғалтады.
Айналшақтың бұрыштық жылдамдығы OA  2 рад / с . Механизмнің суреттегі
орнына сәйкес В мен С нүктелерінің жылдамдығын және АВ бұлғақтың
бұрыштық жылдамдығын табыңыз. Мұндағы АВ=30 см, АС=20 см (1.68
сурет).

2.26 сурет
Шешуі. Берілген жазық механизмдегі ОА айналшақ айналмалы, АВ
бұлғақ жазық-параллель, ал В сырғақ ілгерілемелі қозғалыс жасайды.
Айналшақтың А нүктесінің жылдамдығын (2.31) өрнегін пайдаланып
санаймыз:
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VA  OA  OA  40 см сек.



VA векторы OA -ның бағытымен, ОА-ға перпендикуляр бағытталады
(2.27 сурет). В нүктесіндегі сырғақтың жылдамдығы бағыттаушылардың
бойымен бағытталады. Енді А және В нүктелерінің жылдамдық векторларына
перпендикуляр түзулер тұрғызу арқылы АВ бұлғақтың лездік центрін анықтап
(2.27 сурет), (2.44) жылдамдықтар қатынасын жазамыз:
AB 

VA VB VC
.


AP BP CP

2.27 сурет
2.27 суреттен лездік радиустарды табамыз:
AP  2  AB  60 см;
BP  AP  cos 300  30 3 см;

CP  BC 2  BP 2  52,9 см.

Енді жылдамдықтар қатынасынан бұлғақтың бұрыштық жылдамдығы
мен В және С нүктелерінің жылдамдықтарын табамыз:
V
AB  A  0, 67 рад/сек;
AP
VB  AB  BP  34,6 см/сек; VC  AB  CP  35,4 см/сек.

Осы шамалардың векторларының бағыттары 2.27 суретте көрсетілген.
Әрі қарай АВ бұлғақтың В нүктесінің жылдамдығын жылдамдықтардың
проекциялары туралы теореманың көмегімен анықтайық. Ол үшін аталған
теореманы А және В нүктелері арқылы өтетін түзуге проекциялаймыз:
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VB  VA cos 300  20 3  34,6 см/сек.

3 Динамика
Динамика – денелердің қозғалысы мен оларға әсер ететін күштердің
арасындағы байланысты қарастыратын теориялық механиканың бөлімі.
Дене ілгерілемелі қозғалыс жасағанда оның барлық нүктелері бірдей
қозалады, сондықтан денені материалдық нүкте деп қарастыруға болады.
Динамика екі бөлімнен тұрады – нүкте динамикасы және механикалық
жүйе динамикасы.
3.1 Нүкте динамикасының негізгі заңдары
Ньютонның бірінші заңы (инерция заңы). Егер материалдық нүктеге
сырттан ешбір күш әсер етпесе, ол тыныштық күйде немесе бірқалыпты түзу
сызықты қозғалыста болады. Осы заң орындалатын санақ жүйесі инерциалдық
санақ жүйесі деп аталады.
Кез келген дене (нүкте) инерттілікке ие. Дененің массасы инерттілік
өлшемі болады. Классикалық механикада дене көлеміндегі зат мөлшерін
масса дейді. Масса тұрақты шама. Оның өлшем бірлігі – килограмм (кг).
Ньютонның екінші заңы (динамиканың негізгі заңы). Материалдық
нүктенің үдеуі әсер ететін күшке тура пропорционал, бағыты күшпен
бағыттас.
Нүктенің массасы пропорционалдық коэффициенттің рөлін атқарады.

3.1 сурет
Заңның математикалық өрнегі:

F  ma,



F  ma .

(3.1)

Денеге бірнеше күш әсер етсе:


ma   Fk .

(3.2)

Ньютонның үшінші заңы. Екі дене бір-біріне модульдері тең, бір түзудің
бойымен қарама-қарсы бағытталған күштермен әсер етеді (3.1 сурет):
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F2  F1 , F2  F1 .

3.2 Нүкте динамикасының негізгі мәселелері
Материалдық нүктенің негізгі мәселелері еркін және еркін емес
нүктелер үшін айтылады.
Қозғалысы басқа денелермен шектелмеген нүктені еркін материалдық
нүкте дейді. Осы нүкте үшін динамиканың екі негізгі мәселесі
қарастырылады.
Динамиканың бірінші негізгі мәселесі: нүктенің массасы мен қозғалыс
заңын біле отырып, оған әсер ететін күштерді анықтау.
Динамиканың екінші негізгі мәселесі: нүктенің массасы мен оған әсер
ететін күштерді біле отырып, оның қозғалыс заңын анықтау.
Екі мәселе де Ньютонның екінші (3.2) заңының көмегімен шешіледі.
Қозғалысы басқа денелермен шектелген нүктені еркін
  емес

материалдық нүкте дейді. Мұндай нүктеге әсер ететін актив F1 , F2 ,..., Fn

күштерге, бір R күшпен белгіленетін реакция күштерін қосу керек. Сонда
Ньютонның екінші заңы былай жазылады:



ma   Fk  R .

(3.3)

(3.3) өрнегімен еркін емес нүкте үшін екі негізгі мәселе шешіледі.
Динамиканың бірінші негізгі мәселесі: нүктенің массасын, қозғалыс
заңы мен оған әсер ететін актив күштерді біле отырып, реакция күшін
анықтау.
Динамиканың екінші негізгі мәселесі: нүктенің массасы мен оған әсер
ететін актив күштерді біле отырып, қозғалыс заңы мен реакция күшін
анықтау.
3.3 Нүкте динамикасының бірінші негізгі мәселесінің шешуі
Бұл мәселенің шешуін мысалдармен көрсетеміз.

1
мысал. Массасы m лифт a үдеумен көтеріле бастайды. Лифт
ілінген сым арқанның керілу күшін анықтау керек.

3.2 сурет
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Шешуі. Сым арқанды Т керілу күшімен алмастырамыз да, Ньютонның
екінші заңын тік жоғары бағытталған өске проекциялаймыз (3.2 сурет):
ma  Т  mg.

Осы теңдеуден керілу күшін аламыз:
 а
Т  ma  mg  mg1  .
 g

Егер лифт осындай үдеумен төмен қарай қозғалса, онда сым арқанның
керілу күші мынандай болады:
 а
Т  ma  mg  mg1  .
 g

2 мысал. Массасы m автомобиль қисықтық радиусы R дөңес көпірмен

V жылдамдықпен қозғалады. Автомобильдің көпірге түсіретін қысым күшін
тап.


Шешуі. Автомобильге mg ауырлық күші және N нормаль реакция
күші әсер етеді. n нормаль өсті көпірдің ойыс жағына бағыттап, Ньютонның
екінші заңын осы өске проекциялаймыз (3.3 сурет):
ma n  mg  N .

3.3 сурет
Осы теңдеуден:
N  mg  ma n  m(g  a n ) .

Енді нормаль үдеудің мәнін ескерсек:
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V2
N  m (g 
).
R

Қысым күшінің модулі N-ге тең, бірақ төмен қарай бағытталған.
3.4 Тұрақты күштер әсер ететін нүкте үшін динамиканың екінші
негізгі мәселесінің шешуі
Нүкте динамикасының екінші негізгі мәселесін шешкенде (3.2) немесе
(3.3) түріндегі Ньютонның екінші заңын координат өстеріне проекциялау
керек. Шамасы мен бағыты тұрақты күштер әсер еткенде бұл теңдеулерінің оң
жағында тұрақты күштер отырады. Демек, нүкте Ньютонның екінші заңы
проекцияланатын өспен бірқалыпты айнымалы қозғалып, еркін және еркін
емес нүкте үшін қозғалыс теңдеулері былай жазылады:

F



m 
 Fkу  ;
m a y   Fkу  a y 
m 
 Fkz 
m a z   Fkz  a z 
m 

m a x   Fkx  a x 

kx

F

 Rx 

m

 Fky  R y  .
m a y   Fky  R y  a y 
m

 Fkz  Rz 
m a z   Fkz  R z  a z 
m


m a x   Fkx  R x  a x 

kx

(3.4)

Егер нүкте түзу сызықты қозғалса (3.4) теңдеулер жүйесінің тек
қозғалыс болатын бір өске проекциясы, ал жазықтықта қозғалса – екі өске
проекциясы зерттеледі.
Бұл жағдайда нүкте түзу сызықты бірқалыпты айнымалы қозғалады,
сондықтан бірқалыпты айнымалы қозғалыстың заңы бойынша:
V x  V0 x  a x  t ,
V y  V0 y  a y  t ,
V z  V0 z  a z  t ,

3.5
теңдеулері

Материалдық

нүкте

t2 

2
t2 
y  V0 y  t  a y   .
2
t2 
z  V0 z  t  a z  
2 
x  V0 x  t  a x 

қозғалысының

(3.5)

дифференциалдық


Материалдық нүктенің инерциалдық санақ жүйесіндегі орнын r радиусвектормен анықтаймыз. Нүктеге әсер ететін күш жалпы жағдайда
t уақытқа,


нүктенің орнына, яғни r радиус-векторға және нүктенің V жылдамдығына
тәуелді болады:
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F  F( t, r , V) .

 
 
Нүкте үдеуі a  r , ал жылдамдығы V  r екенін ескерсек, Ньютонның
екінші заңы немесе динамиканың негізгі теңдеуі:
   
mr  F( t, r , V) .

(3.6)

Бұл – векторлық түрдегі нүкте қозғалысының дифференциалдық
теңдеуі.
(3.6) теңдеуін декарттық координат өстеріне проекциялаймыз:
mx  Fx ; my  Fy ; mz  Fz .

(3.7)

(3.7) – нүкте қозғалысының декарттық координат өстеріне
проекцияланған дифференциалдық теңдеулері.
V2
, ал а b  0 екенін ескеріп, нүкте қозғалысының
a   V   , a n 

табиғи өстерге проекцияланған дифференциалдық теңдеулерін аламыз:
mV  F ;

V2
m
 Fn ; 0  Fb .


(3.8)

Соңғы өрнектен материалдық нүктені қозғалысқа келтіретін күштің
жанасушы жазықтықта жатқанын көреміз.
3.6 Нүктенің қозғалыс мөлшері және оның өзгеруі туралы теорема
Нүктенің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең векторлық
шама нүктенің қозғалыс мөлшері деп аталады:


q  m V.

Қозғалыс мөлшерінің векторы жылдамдықпен бағыттас, оның модулі:
q  m  V , өлшем бірлігі H  c немесе кг  м с.
Тұрақты күш векторының, осы күш әсер ететін қандай да бір уақыт
аралығына көбейтіндісі күш импульсі деп аталады:
 
S  F  t1 .

Егер күш айнымалы болса, онда оның ипульсін келесі өрнекпен табады:
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 t1 
S   Fdt .

(3.9)

0

Күш импульсінің өлшем бірлігі H  c немесе кг  м с.

 dV
Егер a  V 
екенін ескерсек, динамиканың негізгі заңы:
dt




dV
Fm
 Fdt  mdV .
dt

(3.10)

Енді нүктенің нөлден қандай да бір t  t 1 уақыт аралығына дейін М0-ден
М1-ге қозғалысын қарастырамыз (3.4 сурет).

3.4 сурет


Оның жылдамдығы V0 -ден V1 -ге дейін өзгерсін. (3.10) теңдеуінің екі
жағын да dt-ға көбейтіп, интегралдаймыз:

V1

 t1 
m  dV   F  dt 


V0

0




F  t1  m(V1  V0 ) .

(3.11)

(3.11) – нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема: қандай
да бір уақыт аралығындағы нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі, осы
уақытта нүктеге әсер ететін күштің импульсіне тең.
Есеп шығарғанда (3.11) теңдеуді координат өстеріне проекциялау керек:
Fx  t  m(V1x  V0 x )
Fy  t  m(V1 y  V0 y )
Fz  t  m(V1z  V0 z )



.



3.7 Күш жұмысы
Күштің түсу нүктесі қандай да бір орын ауыстырғанда оған күштің
әсерін сипаттау үшін «күш жұмысы» түсінігін қолданады.
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Жұмыс күш әсерінің өлшемі, ол скаляр шама. Оны А әрпімен
белгілейміз.
1. Түзу сызықты қозғалыс кезіндегі тұрақты күш жұмысы. Жалпы
жағдайда күш жұмысы, күш модулінің өткен жол ұзындығы мен күш пен
орын ауыстыру бағыттары арасындағы бұрыштың косинусының
көбейтіндісіне тең (3.5 сурет):
A  F  s  cos .

(3.12)

Жұмыстың өлшем бірлігі: 1Дж (джоуль)  1 Н  м ; 1кДж (килоджоуль)
 103 Дж.
Келесі дербес жағдайларды қарастыралық:
1) Орын ауыстырумен бағыттас күштер қозғаушы күштер деп
аталады. Күш векторының бағыты орын ауыстырумен бағыттас болады (3.7
сурет).
Бұл жағдайда   00 (cos  1) . Сонддықтан:
A  F s  0.

2) Орын ауыстыру
 бағытына перпендикуляр күштер жұмыс
жасамайды (3.7 сурет). F күші орын ауыстыру бағытына перпендикуляр.
  900 (cos  0) ; A  0 .

3.5 сурет

3.6 сурет

3.7 сурет

3) Орын ауыстыру бағытына қарсы бағыттағы күштерді кедергі күштер
дейді. Бұл жағдайда   1800 (cos  1) . Сондықтан:
A  Fs  0.

Қозғаушы күш жылдамдықтың модулін арттырады, кедергі күш
кемітеді.
Демек, күш пен жылдамдықтың бағытына қарай жұмыстың таңбасы оң
немесе теріс болады.
2. Қисық сызықты қозғалыс кезіндегі
тұрақты күштің жұмысы. М

нүкте шеңбер доғасымен қозғалсын. F күші жанама өспен  бұрышын
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құрады (3.8 сурет). Күшті екі құраушыға жіктейміз:
  
F  F  Fn .

3.8 сурет

3.9 сурет

Құраушылардың жұмысын анықтаймыз:

A(F )  F  s ,


мұндағы s  M1M 2 – өткен жол:
s   r .

Орын ауыстыру
жасамайды:

бағытына

перпендикуляр


Fn

құраушы

жұмыс


A(Fn )  0 .

Нүкте доға бойымен қозғалғанда құраушылардың екеуі де М нүктесімен
бірге бұрылады. Демек, жанама құраушының бағыты орын ауыстырумен
бағыттас. Сонымен:

A(F )  F    r .
Жанама күштің радиусқа көбейтіндісі айналдырушы момент деп
аталады:
М айн  F  r .

Айналмалы қозғалыстағы денеге түскен күштің жұмысы айналдырушы
момент пен айналу бұрышының көбейтіндісіне тең:

А(F)  М айн   .
3. Ауырлақ күшінің жұмысы. Ауырлық күшінің жұмысы тек
биіктіктің өзгеруіне тәуелді және ауырлық күші модулі мен вертикаль орын
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Ауыстырудың көбейтіндісіне тең (3.9 сурет):

A(mg)  mg(h 0  h1 )  mgh ,

мұндағы h – биіктіктің өзгеруі.
Нүкте төмен қарай қозғалғанда жұмыстың таңбасы оң, ал жоғары қарай
қозғалғанда теріс болады.
3.8 Қуат
Жұмыс істеу қабілеті мен жұмыстың шапшаң жасалуын сипаттау үшін
қуат ұғымы енгізіледі. Қуатты N әрпімен белгілейміз.
Қуат – уақыт бірлігі аралығында орындалатын жұмыс:
N

A
.
t

Нм
 1Вт , 1кВт  103 Вт .
с
1. Ілгерілемелі қозғалыс кезіндегі қуат (3.10 сурет):

Қуаттың өлшем бірлігі – ватт, киловатт; 1

N
Voр 

F  s  cos 
.
t

s
екенін ескерсек мынаны аламыз:
t
N  F  Vор  cos ,

мұндағы F – денеге әсер ететін күш;
Vор – қозғалыстың орташа жылдамдығы.

3.10 сурет
Ілгерілемелі қозғалыс кезіндегі орташа қуат күш модулінің
қозғалыстың орташа жылдамдығы мен күш пен жылдамдық бағыттары
арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең.
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2. Айналмалы қозғалыс кезіндегі қуат (3.11 сурет). Дене радиусы r


шеңбер доғасымен М1 нүктеден М 2 нүктеге қозғалады. Сонда M1M 2    r .
Күш жұмысы:
А  М айн   ,

сондықтан қуат:
N

М айн  
,
t


 ор – дененің орташа бұрыштық жылдамдығы екенін
t
ескерсек, мынаны аламыз:
N  М айн  ор .

мұндағы

Айналмалы қозғалыс кезіндегі қуат айналдырушы момент пен орташа
бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең.

3.11 сурет
3.9 Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема
Дененің механикалық жұмыс жасау қабілеті энергия деп аталады.
Механикалық энергияның екі түрі болады: потенциалдық немесе дене
орнының энергиясы және кинетикалық немесе дене қозғалысының энергиясы.
Потенциалдық энергия
(П) дененің белгілі бір биіктіктен теңіз
деңгейіне түскен кездегі жұмыс жасау қабілетін анықтайды.
Потенциалдық энергияның сандық мәні ауырлық күшінің жұмысына
тең:
П  mg  h ,
мұндағы h – нүктенің теңіз деңгейінен биіктігі.
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Кинетикалық энергия (Т) қозғалыстағы дененің жұмыс жасау қабілетін
анықтайды. Нүктенің кинетикалық энергиясы оның массасы мен жылдамдық
квадраты көбейтіндісінің жартысына тең скаляр шама:
mV 2
.
T
2
Кинетикалық энергияның өлшем бірлігі: Н  м .
Материалдық нүкте үшін динамиканың негізгі заңын жазамыз (3.12
сурет):


F  ma .
Осы векторлық теңдеудің екі жағын да жанама өске проекциялаймыз:
F cos  ma cos .

Бұл жерде a cos   a  
Осыдан F cos   m

dV
екені бізге белгілі.
dt

dV
.
dt

3.12 сурет
Соңғы өрнекті ds орын ауыстыруға көбейтіп: Fds cos   m
оң жағын түрлендіреміз:
m

dV
ds
ds  m dV  mVdV .
dt
dt

Сонда:

Fds cos  mVdV .

Алынған теңдіктің екі жағын да интегралдаймыз:
t

V1

0

V0

 Fds cos  m  VdV 
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dV
ds , оның
dt

mV12 mV02

  Ak .
2
2

(3.13)

(3.13) теңдеуі нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы
теореманы береді: нүкте қандай да бір орын ауыстырғанда оның кинетикалық
энергиясының өзгеруі, осы орын ауыстыруда нүктеге әсер ететін барлық
күштердің жұмыстарының алгебралық қосындысына тең.
3.10 Инерция күштері. Нүкте үшін Даламбер принципі
Инерттілік – барлық материалдық денелердің өз күйін өзгеріссіз сақтау
қабілеті, ішкі қасиеті.
Инерция күші – дененің қозғалысы үдегенде немесе тежелгенде пайда
болатын әрі үдеуге қарсы бағытталған күш. Инерция күшін өлшеуге болады,
ол «байланыстарға», яғни қозғалысын үдететін немесе тежейтін денелерге
түседі.
Инерция күші келесі өрнекпен есептеледі:
Fин  ma .

Демек, арба қозғалысын үдеткенде 1.82 суреттегі массалары m1 және
m 2 нүктелерге әсер ететін күштер, мынаған тең:
F1ин  m1a ,


F2ин  m 2 a .

Массасы m арбаға инерция күштерінің қатысы жоқ.
Дене қисық сызықты немесе айналмалы қозғалыс жасаса, онда оның
үдеуі екі құраушыдан тұратыны бізге кинематикадан белгілі.
Сондықтан инерция күші де екі құраушыға жіктеледі (3.13 сурет). Инерция
күшінің жанама құраушысы:
Fин  ma  немесе a   R 

Fин  mR .

Инерция күшінің нормаль құраушысы:
Fnин  ma n немесе a n 

Fnин  m
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V2
.


V2



3.13 сурет

3.14 сурет

Бірқалыпты қисық сызықты қозғалыстағы нүктенің жанама үдеуі нөлге
тең, сондықтан инерция күшінің тек нормаль құраушысы болады:
V2
ин
Fn  ma n  m
 m2 R .

Кейбір техникалық есептерді шешу ыңғайлы, жылдам әрі жеңіл болу
үшін кинетостатика принципін пайдаланады.
Даламбер қозғалысын үдететін денеге шартты түрде инерция күшін
түсіруді ұсынды. Сонда материалдық нүктеге әсер ететін күштер жүйесі
теңестірілген болады да, динамиканың есептерін шешкен кезде статиканың
теңдеулерін пайдалануға болады.
Даламбер принципі: актив күштер, реакция күші және шартты түрде
түсірілген инерция күші әсер ететін материалдық нүкте тепе-тендікте болады:






 Fk   R k  Fин  0 .
3.11 Нүкте динамикасының есептерін шешу
Есептерді шешу реті.
1. Есептің шартына байланысты қандай теореманы қолдану қажет
екенін анықтап алу керек.
2. Нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теореманы қолданған
кезде оны өстерге проекциялап, күштердің импульстерін есептейді.
3. Есеп кинетикалық энергияның өзгеруі туралы теореманың көмегімен
шығарылса, онда белгілі өрнектерді қолданып күштердің жұмыстарын
санайды.
4. Даламбер принципінің көмегімен белгісіз реакция күштері анықталады. Ол үшін Даламбер принципінің векторлық теңдеуі өске проекцияланады;
Инерция күшінің нормаль құраушысының өрнегін қолданып, реакция
күштерін анықтайды.
Есептерді шығару үлгілері.
№ 1 есеп. Бастапқы жылдамдығы V0  4,9 м / с -ке тең материалдық
нүкте кедір-бұдырлы горизонталь жазықтықпен қозғалады да, екі секундтан
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кейін тоқтайды (3.15 сурет). Сырғанау үйкелісінің коэффициенті f - ті
анықтаңыз. Есептеулерде g  9,8м / с 2 деп алыңыз.


Шешуі. Нүктеге P ауырлық күші, горизонталь жазықтықтың  N
нормаль реакциясы, қозғалысқа қарсы бағытталған сырғанау үйкелісінің Fйк
күші әсер етеді. Нүкте горизонталь жазықтықпен қозғалатындықтан, үйкеліс
күші:
Fйк  fmg .
Горизонталь жазықтық бойымен, қозғалыстың бағытына қарай x өсін
аламыз. Нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теореманы осы өске
проекциялап жазамыз:
3

mV1x  mV0 x   Skx .
k 1

3.15 сурет
Нүкте екі секундтан кейін тоқтағандықтан, V1x  0 болады, ал V0 x  V0 .
Барлық күштердің импульстерінің x өсіне проекциясын құрамыз:
3

t

k 1

0

 Skx   (Fйк )  d t  f  mg  t .

Нәтижесінде, теорема мына түрге келеді:
 mV0  f  mg  t .

Соңғы өрнектен сырғанау үйкелісінің коэффициентін табамыз:
V
f  0  0,25 .
gt
№ 4 есеп. Массасы 0,5 кг -ға тең D сақина вертикаль жазықтықта
орналасқан, радиустары R1  1м, R2  2 м доға тәрізді иілген ABC сымның
бойымен үйкеліссіз сырғиды (3.16 сурет). Сақинаның A орнындағы
жылдамдығын нөлге тең деп алып, C орнындағы жылдамдығын және сымға
түсіретін қысым күшін анықтаңыз ( g  10м / с 2 ).
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3.16 сурет


Шешуі.
Вертикаль
жазықтықта
қозғалатын
сақинаға
ауырлық күші
P

мен N нормаль реакция күші әсер етеді. Сақинаның C орнындағы
жылдамдығын анықтау үшін нүктенің кинетикалық энергиясының өзгеруі
туралы теореманы қолданамыз:
2
mVC2 mVA2

  Ak .
2
2
k 1

Алдымен күштердің жұмысын санаймыз. Нормаль реакция күшінің
жұмысы нөлге тең болғандықтан:


A

A
(
m
g
)

A
(
N
)  mgh ,
 k
2

k 1

мұндағы h  R1  2R 2 .
Сонда теорема мына түрге келеді:
mVC2
 mgh 
2
VC  2g (R1  2R 2 )  100  10 м / с .

Сақинаның сымғатүсіретін қысым күшін анықтау үшін, оған әсер ететін

P ауырлық күші мен N C нормаль реакция күштеріне С нүктесінің жанама

және нормаль үдеулеріне қарсы бағытталған инерция күшінің Fин жанама

және Fnин нормаль құраушыларын (3.16 сурет) қосамыз. Содан кейін Даламбер
принципінің векторлық теңдеуін жазамыз:
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P  N C  Fин  Fnин  0 .

Осы теңдеуді тік жоғары бағытталған Су өсіне проекциялаймыз:
 P  N C  Fnин  0 .

Енді инерция күшінің нормаль құраушысының мәні

Fnин

VC2
екенін
m
R2

ескеріп, соңғы теңдеуден нормаль реакцияны анықтаймыз:
N C  P  Fnин  mg  m

VC2
 30 H .
R2

Сақинаның қысым күшінің шамасы сымның нормаль реакция күшіне
тең, ал бағыты нормаль реакция күшінің бағытына қарсы.
3.12 Механикалық жүйе динамикасының негіздері
Қозғалыстары мен орны өзара тәуелді болып келетін материалдық
нүктелер жиынтығы механикалық жүйе деп аталады.
Жүйе нүктелеріне әсер ететін күштер ішкі және сыртқы күштер болып
бөлінеді. Жүйе нүктелерінің өзара әсерінен туындайтын күштер ішкі күштер
деп аталады. Жүйеге кірмейтін денелердің әсерінен пайда болатын күштер
сыртқы күштер деп аталады.
Механикалық жүйенің қозғалысы тек сыртқы күштерге ғана емес, жүйе
нүктелері массаларының қосындысына да тәуелді:
M   mk ,

(3.14)

мұндағы mk – жүйенің жеке нүктелерінің массасы.
Сондай-ақ, жүйе қозғалысы механикалық жүйенің массалар центрінің
орнына да тәуелді. Массалар центрі деп бүкіл жүйенің массасы шартты түрде
шоғырланған геометриялық нүктені айтады. Әдетте, барлық сыртқы күштерді
жүйенің массалар центріне түскен деп санайды.
Дене ілгерілемелі қозғалыс жасағанда ғана жүйе қозғалысын массалар
центрінің қозғалысы анықтайды.
1. Дене ілгерілемелі қозғалыс жасаған кездегі динамиканың негізгі
теңдеуі. Дененің (материалдық нүктелер жүйесінің) қозғалысын анықтау үшін
динамиканың екінші заңын пайдалануға болады:
e

Ma C   Fk ,
мұндағы М – жүйе нүктелері массаларының қосындысы;

a C – массалар центрінің үдеуі.
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Жердің тартылыс өрісінде массалар центрі мен ауырлық центрі бір
нүктеде жатады.
2. Дене айналмалы қозғалыс жасаған кездегі динамиканың негізгі
теңдеуі. Қатты дене сыртқы күштердің әсерінен Oz өсіне қатысты 
бұрыштық жылдамдық және  бұрыштық үдеумен айналсын (3.17 сурет).
Денені механикалық жүйе деп алып, оны массалары m k материалдық
нүктелерге бөлшектейміз. Жүйенің әрбір нүктесі радиусы rk шеңбер
доғасымен қозғалады да, оның жанама үдеуі мынандай:
a     rk ,

ал нормаль үдеуі мынаған тең:
a n  2  rk .

Нүктелердің әрқайсысына Даламбер принципін қолданып, жанама және
нормаль инерция күштерін түсіреміз (3.17 сурет). Даламбер принципі
бойынша нүктеге әсер ететін күштер жүйесі тепе-теңдікте болады.

3.17 сурет
Сондықтан, айналу өсіне қатысты моменттердің алгебралық қосындысы
нөлге тең болу керек:
M z   Fин rk  0 ,

(3.15)

бұл жердегі M z – сыртқы күштердің моменті.
Нормаль инерция күштері Oz өсімен қиылысады, сондықтан олардың
моменттері нөлге тең. Шеңберге жанама бойымен бағытталған күштер:
Fин  m k a   m k   rk .
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(3.16)

(3.16)-ны (3.15)-ке қойып, мынаны аламыз:
M z   m k   rk rk     m k rk2 .

 mk r 2

шаманы дененің айналу өсіне қатысты инерция моменті дейді.
Оны I z арқылы белгілейтін боламыз:
k

I z   m k rk2 .

(3.17)

Нәтижесінде, айналмалы қозғалыстағы дене үшін динамиканың негізгі
теңдеуін аламыз:
Mz  Iz   ,

(3.18)

мұндағы M z – сыртқы күштердің айналу өсіне қатысты моменттерінің
қосындысы;
 – дененің бұрыштық үдеуі.
(3.18) өрнегіндегі инерция моменті айналмалы қозғалыстағы дененің
инерттілік өлшемін анықтайды.
Инерция моментінің өлшем бірлігі кг  м 2 .
(3.17) өрнектен инерция моментінің мәні массаның айналу өсіне
қатысты таралуына тәуелді екенін көреміз: массалары бірдей денелердің
қайсысының массасы (негізгі бөлігінің) айналу өсінен алыс орналасса, сол
дененің инерция моменті үлкен болады. Инерция моментін арттыру үшін
шабақтары және ортасында саңылауы бар дөңгелектерді пайдаланады.
3.13 Кейбір біртекті денелердің инерция моменттері
Радиусы R, массасы М жұқа қабырғалы қуыс цилиндрдің инерция
моменті (3.19 сурет):
I z  МR 2 .
Радиусы R, массасы М тұтас цилиндрдің инерция моменті (3.20 сурет):
МR 2
Iz 
.
2

Ұзындығы  , массасы М біртекті жіңішке түзу сырықтың z өсіне
қатысты инерция моменті (3.21 сурет):
M 2
.
Iz 
3
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Осы сырықтың массалар центрі арқылы өтетін z өске қатысты инерция
моменті (3.22 сурет):
M 2
.
Iz 
12

Радиусы R, массасы М шардың инерция моментінің өрнегі:
2
I z  MR 2 .
5

3.19 сурет

3.20 сурет

3.21 сурет
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3.22 урет

ІІ Материалдар кедергісі
4 Негізгі түсініктер. Гипотезалар мен болжамдар
«Материалдар кедергісі» – кеңінен таралған құрылма элементтерін
беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеудің теориялықтәжірибелік негіздері мен әдістері баяндалатын бөлім.
Кез келген жиналатын құрылма берік әрі сенімді болумен қатар,
дайындау мен қызмет көрсетуде қымбат емес, қарапайым, материал мен
еңбек, сонымен қатар энергия аз шығындалатын болуы керек.
Материалдар кедергісінің есептеулері бөлшектер мен құрылмаларға
қойылатын негізгі талаптарды қамтамасыз етуге негіз болады.
Бөлшектер мен құрылмаларға қойылатын негізгі талаптар мен
материалдар кедергісіндегі есептеу түрлері. Материалдардың механикалық
қасиеттері: беріктік – жүктемеге қирамай қарсыласу қабілеті; қатаңдық –
жүктемеге мардымсыз деформациялану қабілеті; төзімділік – айнымалы
жүктемелерге ұзақ уақыт шыдау қабілеті; орнықтылық – серпімді тепе-теңдіктің бастапқы пішінін сақтау қабілеті; тұтқырлық – соққылы жүктемелерді
қабылдау қабілеті.
Есептеу түрлері. Беріктікке есептеу құрылмалардың қирамауын
қамтамасыз етеді.
Қатаңдыққа есептеу жүктемеге мүмкіндік шама шеңберінде
құрылманың деформациясын қамтамасыз етеді.
Төзімділікке есептеу құрылма элементтерінің жеткілікті төзімділігін
қамтамасыз етеді.
Орнықтылыққа есептеу тепе-теңдіктің жеткілікті пішінін сақтау мен
ұзын сырықтардың кенеттен майысуын болдырмауды қамтамасыз етеді.
Соққылы жүктемелерге (соққы кезінде, штамптау және сол сияқты
жағдайларда) жұмыс істейтін құрылмалардың беріктігін қамтамасыз ету үшін
соққыға есептеу жүргізіледі.
Негізгі гипотезалар мен болжамдар. Құрылмаларды есептегенде ең
маңызды қасиеттерін ескеріп, ал керек жағдайда кейбіреулерін алып тастауға
тура келеді, себебі техникалық есептерді шешуде нақты нысандардың барлық
қасиеттерін толық ескеру мүмкін емес.
Материалдардың қасиеттері туралы болжамдар. Материалдар бір- текті
–кез келген нүктеде материалдың физика-механикалық қасиеттері бірдей.
Материалдар тұтас орта деп қарастырылады – кристаллдық құрылымы
мен микроскопиялық ақаулары ескерілмейді.
Материалдар изотропты – механикалық қасиеттері жүктеменің
бағытына тәуелді емес.
Материалдар идеалды серпімді – жүктемені алып тастағаннан кейін
пішіні мен өлшемі толығымен қалпына келеді.

83

Нақты материалдарда бұл болжамдар тек жарым жартылай ғана
орындалады, бірақ мұндай болжамдарды қабылдау есептеуді жеңілдетеді.
Беріктік қорын енгізіп, барлық жеңілдетулердің орнын толтыру қабылданған.
Есептеу сұлбасы. Әртүрлі пішінді құрылым элементтерін зерттеу мен
жобалау үшін есептеу сұлбаларын қолданған тиімді. Құрылым элементтері
түрлеріне байланысты келесі есептеу сұлбаларына келтіріледі: стержень
(сырық), қабықша (оболочка), табақша (пластина) және шомбал (массив)
дене.
Сырық немесе білеу деп тік өлшемдері (ұзындығы) көлденең
өлшемдерінен әлдеқайда үлкен денені айтады. Сырықтар түзу немесе қисық
сызықты, көлденең қимасы тұрақты немесе айнымалы болуы мүмкін.
Сырықтарға біліктер, арқалықтар (балкалар) жатады. Біз тек түзу сызықты,
көлденең қимасы тұрақты сырықтарды қарастырамыз.
Қабықша деп жақын орналасқан екі қисық сызықты беттермен
шектелген денені айтады. Оларға негізінен қазандықтың қабырғалары,
ғимараттардың күмбезі (куполы), самолеттердің қанаты және су кемелерінің
корпусы жатады.
Табақша деп жақын орналасқан жазықтықтармен шектелген денені
айтады. Оған резервуарлардың жазық түбі мен қақпақтары, ғимараттардың
түрлі қорап сияқты элементтері жатады.
Үш өлшемі өзара шамалас денелерді шомбал (массивті) дене дейді.
Сыртқы күштердің классификациясы. Күштер түсіру тәсілдері мен әсер
ету сипатына байланысты көлемдік және беттік болып бөлінеді. Мысалы,
көлемдік күштерге салмақ күші жатады. Беттік күштер таралған және
қадалған болып бөлінеді. Таралған күштер аудан немесе ұзындық бойынша
түсіріледі. Мысалы, шатырдағы қар қабаты немесе желдің әсерінен пайда
болатын жүктеме таралған күштерге жатады. Өлшем бірлігі: Н м 2 , кН м 2 .
Ұзындық бойынша таралған жүктеме Н/м немесе кН/м-мен өлшенеді.
Әсер ету сипатына байланысты жүктемелер статикалық және динамикалық болып бөлінеді. Статикалық жүктемелер тұрақты немесе белгілі
бір шамасына дейін баяу өседі. Динамикалық жүктемелерге әсер ету
сипаттамасы статикалық жүктемелерден өзгеше, тербеліс кезіндегі және
қозғалысы қалып- таспаған соққылы және басқа түрдегі жүктемелердің
инерция күштері жатады.
4.1 Қию әдісі. Деформацияның негізгі түрлері
Сыртқы күштердің әсерінен пайда болатын ішкі күштерді анықтау
үшін қию әдісін қолданады. Өзара теңестірілген күштер жүйесі әсер ететін кез
келген денені қарастырамыз (4.1, а сурет). Оны дененің бойлық өсіне
перпендикуляр А жазықтықпен екі бөлікке бөлеміз. Сол жағын алып тастап,
қалдырылған жағының тепе теңдігін қарастырамыз. Алып тасталған жақтың
әсері қалдырылған жағын теңестіретін қимадағы ішкі күштер жүйесін
беретіні белгілі (4.1, ә сурет). Бұл күштер жүйесі қиманың центрінде R бас
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векторға және М бас моментке келтіріліп, оларды x, y, z өстеріне проекциялап,
алты ішкі күш факторын аламыз: үш күш ( N , Q y , Q x ) және үш момент
( M x , M y , M z ), мұндағы N – бойлық күш, Q y , Q x – көлденең күштер, M z –
бұралу моменті, M y , M x – ию моменттері деп аталады.

а)

ә)
4.1 сурет

Егер сырықтың көлденең қимасында:
1) Тек қана N бойлық күші пайда болса, онда созылу немесе сығылу.
2) Тек қана Q y , Q x көлденең күштер пайда болса, онда ығысу.
3) Тек қана M y , M x ию моменттері пайда болса, онда таза иілу.
4) Тек қана Q y , M x пайда болса, онда вертикаль жазықтықтағы иілу.
5) Тек қана Q x , M y пайда болса, онда горизонталь жазықтықтағы иілу.
6) Тек қана M z пайда болса, онда бұралу деформациясы орын алады.
4.2 Кернеулер
Ішкі күштердің қарқындылығын сипаттайтын кернеу бірлік ауданға
түсірілген күшпен анықталады. Қимадан шексіз кіші ауданша A бөліп алсақ,
онда оған шексіз кіші P ішкі күш әсер етеді (4.2 сурет).

4.2 сурет
P күшінің A ауданшаның шамасына қатынасы осы ауданшадағы
орташа кернеуді береді:
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P
.
A
Ішкі күштер бірқалыпты таралғанда қимадағы кернеу оған әсер ететін
P
күштер қосындысын қима ауданына бөлгенге тең: p  .
A
Күш сияқты, кернеудің де бағыты болады. Жалпы жағдайда p кернеу
қима ауданымен  бұрышын құрады. Кернеуді екі құраушыға жіктейміз (4.3
сурет). Ауданшаға перпендикуляр өске түсірілген p толық кернеудің
проекциясы:   p sin  – тік кірнеу, ал ауданша жазықтығында жатқан басқа
проекциясы:   pcos – жанама (немесе тангенциалды) кернеу деп аталады.
Қарапайым деформация (созылу, ығысу) кезінде тік және жанама кернеулер
былай анықталады:
p oр 



N
A

және



Q
,
A

мұндағы N және Q – бойлық және көлденең күштер.
Толық кернеу:
p  2  2 .

Тік кернеулер созылу (сығылу) және иілу, ал жанама кернеулер – ығысу,
бұралу және иілу деформациялары кезінде пайда болады.

4.3 сурет
Кернеудің СИ бірлік жүйесіндегі өлшем бірлігі – паскаль (Па); 1 Па =
1Н / м . Кернеу мегапаскальмен (МПа) (1 МПа = 1Н / мм 2 ); кГ/ см2 өлшенеді.
Деформация – сыртқы күштердің әсерінен дене өлшемінің өзгеруі.
Деформация жүктемені алып тастағанда жойылатын серпімді және қалдық,
сызықтық (созылу, иілу) және бұрыштық (ығысу, бұралу) болып бөлінеді.
Сонымен қатар, есептегенде дененің абсолюттік деформациясының алғашқы
ұзындығына қатынасымен анықталатын өлшемі жоқ салыстырмалы
деформацияны қолданған ыңғайлы.
Деформация мен кернеу – материалдар кедергісінің негізгі ұғымдары.
2
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Жазық қималардың гипотезасы. Білеудің бойлық өсіне перпендикуляр
барлық жазық қималар деформациядан кейін де осы өске жазық және
перпендикуляр күйінде қалады.
5 Түзу сырықтың созылуы мен сығылуы
5.1 Бойлық деформация. Гук заңы
Көлденең қимасы тұрақты, ұзындығы  - ге тең білеудің созылуын
қарастырайық. Білеу Р күшінің әсерінен бойлық бағытта  шамасына
ұзарады, ал оның көлденең өлшемдері біршама азаяды. Білеу ұзындығының
 өсімшесі абсолютті ұзару (сығылу кезінде  теріс таңбалы) деп аталады.
Деформацияның ыңғайлырақ өлшемі ретінде салыстыр- малы ұзару, яғни
білеудің ұзаруының алғашқы ұзындығына қатынасын алады:



.


(5.1)

Білеудің көлденең қимасындағы кернеулерді анықтау үшін қию әдісін
қолданады. Білеуді ойша ab көлденең қимасымен қиып, оң бөлігін алып
тастаймыз (5.1 сурет). Сол бөлігі тепе теңдікте болу үшін білеудің өсіне әсер
ететін ішкі күштердің тең әсерлі күшін түсіреміз. Оның шамасы N-ге тең.
Қалдырылған бөлігіне статиканың бойлық өске проекцияланған тепе-теңдік
теңдеуін құрсақ, N  P болады. Жазық қималар гипотезасына сәйкес созылу
кезінде ішкі күштер барлық қималарда біркелкі таралады деп, қиманың кез
келген нүктесіндегі тік кернеуді төмендегі өрнекпен анықтаймыз:


N
.
A

а)

(5.2)

ә)
5.1 сурет

Жүктеме мен білеуде пайда болатын деформацияның өзара байланыста
болатыны белгілі. 1960 жылы ағылшын ғалымы Роберт Гук алғаш рет осы
тәуелділікті алды. Бұл кейіннен Гук заңы деп аталды. Білеудің созылу немесе
сығылу кезінде Гук заңы кернеу мен салыстырмалы деформация арасындағы
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тура пропорционалдықты өрнектейді:
 E  .

(5.3)

Гук заңы тек серпімді деформация кезінде ғана орындалады.
(5.3) өрнектегі Е – бірінші текті серпімділік модулі немесе Юнг модулі
деп аталады. Өлшем бірлігі (Па, МПа),  – өлшемі жоқ шама. Серпімділік
модулі материалдың қатаңдығын, яғни деформацияға қарсыласу қабілетін
сипаттайды. Есеп шығарғанда мысалы болат үшін Е = 2  10 5 МПа деп
аламыз.
Гук заңы басқа түрде де жазылады. Ол үшін (5.3) өрнегіне   Р А және
   екенін қойсақ, онда:
 

P
,
EA

(5.4)

мұндағы ЕА – материалдың физикалық қасиеттері мен қиманың
геометриялық өлшемдерін сипаттайтын созылу немесе сығылу кезіндегі
қатаңдық.
5.2 Созылу кезіндегі көлденең деформация. Созылу диаграммасы
Білеу бойлық өсімен деформацияланғанда оның көлденең өлшемдері өзгереді. Бойлық ұзару көлденең бағытта жіңішкеруді, ал бойлық бағыттағы
қыс- қару көлденең бағытта кеңеюді тудырады (5.2, а сурет). Созылу (сығылу)
кезінде көлденең деформациялар бойлық деформацияларға пропорционал
болады.
Салыстырмалы көлденең деформация  о тәжірибеден анықталғанда
салыстырмалы бойлық деформацияның  тек бір бөлігін ғана құрады, яғни:
 0   ,

мұндағы  – Пуассон еселігі (коэффициенті). Е серпімділік модулі
сияқты материалдың серпімділік қасиетін сипаттайды, әртүрлі материал үшін
кестеде беріліп, шамасы 0    0,5 аралығында өзгереді. Мысалы болат үшін
 =0,25-0,3.
Материалдың механикалық қасиеті зерттелетін матералдан жасалған
арнайы үлгілерді сынау жолымен анықталады. Созылудың кең таралған түрі
статикалық сынауды қарастырайық. Сынау арнайы үзу машиналарында
жүргізіледі.
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5.2 сурет
Сынау барысында арнайы қондырғыда үлгіге әсер ететін күш пен
үлгінің ұзаруы арасындағы тәуелділікті көрсететін график («күш – ұзару»
диаграмма- сы) автоматты түрде сызылады. Материалдардың қасиеттерін
анықтау үшін «кернеу – салыстырмалы деформация» диаграммасы
координаттарымен сызыл- ған диаграмманы қолданған ыңғайлы. 5.2 суретте
көрсетілген Ст.3 маркалы аз көміртекті болаттың созылу диаграммасында
ординат өсімен  кернеу, ал абсцисса өсімен  салыстырмалы деформация
салынған. Созушы кернеудің шамасы белгілі бір  п.ш. шамаға жеткенше түзу
сызықты болады, яғни  салыстырмалы деформация  кернеуге тура
пропорционал. Осы шекке дейін Гук заңы орындалады.  п.ш. кернеуі
пропорционалдық шегі деп аталады. Пропорционалдық  п.ш. шекке
жеткеннен кейін  деформация  кернеуге тура пропорционал болмай,
тезірек өседі. Кернеу белгілі бір  а.ш. шамаға жеткенде деформация кернеу
өспесе де өседі және диаграммада абсцисса өсіне параллель алаң пайда
болады. Бұл құбылыс аққыштық деп, ал диаграммадағы алаң – аққыштық
алаңшасы деп аталады.  а.ш. кернеуі аққыштық шегі болады.
Үлгіні әрі қарай созғанда кернеу тағы да өсе бастайды. Диаграммадағы
аққыштық алаңшасының аяғынан ең үлкен мәнге ие болатын нүктесіне дейінгі
аралық беріктену аймағы деп аталады.
Үлгіге сәйкес келетін ең үлкен кернеуді беріктік шегі немесе уақытша
қарсыласу деп атап,  б.ш. -мен белгілейді. Үлгіні әрі қарай созғанда созушы
күш азаяды. Үлгіге сәйкес келетін ең үлкен күштің, қиманың көлденең
қимасының бастапқы ауданына қатынасын беріктік шарты деп атайды.
5.3 Созылу (сығылу) кезіндегі беріктік шарты
Мүмкін кернеулер. Құрылманы есептеудің ең негізгі мәселесі пайдалану кезінде оның беріктігін қамтамасыз ету. Сондықтан құрылымды
есептеу кезінде алынатын ең үлкен кернеулер мүмкін кернеу деп аталатын
белгілі шамадан аспауы керек. Мүмкін кернеудің шамасы төмендегі өрнекпен
анықталады:
 lim ,
(5.5)
n
89

мұндағы  lim – бөлшектің шектік кернеуі;
n – беріктік қоры коэффициенті;
Морт (шойын) материалдар үшін шектік кернеу  lim ретінде беріктік
шегі  б.ш. , ал пластикалық (болат) материалдар үшін аққыштық шегі  а.ш.
қабылданады.
Беріктік шарты. Құрылманың бөлшектері мен элементтері беріктікке
есептелуі тиіс. Ол үшін қауіпті қимадағы кернеуді анықтайды. Алынған
нәтиже (қауіпті кернеу) мүмкін кернеуден аспау керек:


Р
 .
A

(5.6)

Беріктік шартын пайдаланып төмендегідей есептерді шығаруға болады:
1) Берілген Р күші мен  мүмкін кернеу бойынша сырық қимасының
қажетті ауданын анықтау:
Р
.
А

2) Қиманың берілген А ауданы мен  мүмкін кернеу бойынша мүмкін
жүктемені анықтау:
P    A .
3) Берілген Р күші мен қиманың белгілі А ауданы бойынша беріктігін
тексеру:
   .
5.4 Созылу (сығылу) кезіндегі деформацияның потенциалдық
энергиясы
Серпімді денеге түсірілген сырқы күштер нәтижесінде деформацияланатын қатты дене потециалдық энергия жинайтын жұмыс жасайды. Сонымен
қатар жұмыс кинетикалық энергияға айналады. Егер жүктелу баяу болса, онда
дене массаларының орын ауыстыру жылдамдығы кіші болатын статикалық
процесс орын алады. Бұл жағдайда сыртқы күштердің жұмысы толығымен
потенциалдық энергияға айналады. Дене жүксізделгенде потенциалдық
энергия есебінен жұмыс жасалады. Серпімді орын ауыстырғандағы күштің
жұмысы күш пен орын ауыстырудың ең үлкен мәндерінің көбейтінділерінің
жартысына тең:
1
U  N   .
2
Гук заңын ескерсек:
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N 2
.
U
2EA

(5.7)

Егер нормаль күш сырықтың бойымен (z өсімен) өзгерсе, онда
потенциалдық энергия:

N2
(5.8)
U
dz.
2
E
A
0
6 Жазық қималалардың геометриялық сипаттамалары
Иілуге, бұралуға, күрделі қарсыласуға және орнықтылыққа есептеуде
қиманың пішіні мен өлшемдері ғана емес, сонымен қатар өстер мен нүктелердің орнына қатысты есептелетін статикалық моменттер, қиманың инерция
моменттері қарастырылатын геометриялық сипаттамаларды қолданады.
6.1 Қималардың статикалық моменттері
Жазық қиманы қарастырып, координаттары x, y шексіз кіші ауданшаны
dA деп белгілейміз (6.1 сурет).

6.1 сурет
Қиманың х және у өстеріне қатысты статикалық моменттері деп,
төмендегі интегралдармен анықталатын геометриялық сипаттамаларды айтады:
Sx   y  dA, S y   x  dA,
A

A

мұндағы А – қиманың ауданы.
Статикалық моментің өлшем бірлігі см3 (СИ жүйесінде – м 3 ).
Өстерді параллель көшіргенде статикалық моменттер өзгереді.
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(6.1)

Егер ауданды сызбаның жазықтығына перпендикуляр әсер ететін
күшпен теңестірсек, онда (6.1) өрнегіндегі интегралдарды х және у өстеріне
қатысты күштердің моменттерінің қосындысы ретінде қарастыруға болады.
Теориялық механикадағы тең әсерлі күштің моменті туралы Вариньон
теоремасы бойынша төмендегіні жазамыз:
S x   y  dA  A  yC ; S y   x  dA  A  xC ,
A

(6.2)

A

мұндағы қиманың А ауданы тең әсерлі күшті, x C , y C координаттары – у
және х өстеріне қатысты тең әсерлі күштің иіндерін, С – қиманың ауырлық
центрін береді.
(6.2) өрнегінен ауырлық центрінің координаттарын анықтайтын
формула алынады:
xC 

Sy
A

;

yC 

Sx
.
A

(6.3)

Өске қатысты статикалық момент нөлге тең болса, ондай өсті центрлік
өс деп атайды.
6.2 Қиманың инерция моменттері
Қиманың өстік инерция моменттері деп, төмендегі интегралдармен
анықталатын геометриялық сипаттамаларды айтады:
I x   y 2  dA; I y   x 2  dA.
A

Берілген нүктеге (полюске)
интегралмен анықталады:

(6.4)

A

қатысты өрістік инерция моменті мына

I p  I O    2  dA ,

(6.5)

A

мұндағы  – dA ауданшадан О полюсіне дейінгі қашықтық (6.1 сурет).
Егер өрістік инерция моменті координат жүйесінің бас нүктесіне
қатысты есептелсе (2.6 сурет) , онда  2  x 2  y 2 және
I p  I O    2  dA   ( x 2  y 2 ) dA   x 2 dA   y 2 dA ,
A

сондықтан

A

A

Ip  Ix  I y ,
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A

(6.6)

яғни берілген нүкте арқылы өтетін кез келген өзара перпендикуляр өстерге
қатысты қиманың өстік инерция моменттерінің қосындысы осы нүктеге
қатысты қиманың өрістік инерция моментіне тең.
Центрден тепкіш инерция моменті төмендегі интегралмен анықталатын
геометриялық сипаттама:
(6.7)
I x y   x y  dA .
A

СИ жүйесінде инерция моменттерінің өлшем бірлігі – м 4 (техникалық
есептеулерде – см4 ). Өстік және өрістік инерция моменттері әрқашан оң
таңбалы, ал центрден тепкіш инерция моменті оң немесе теріс таңбалы және
нөлге тең болуы мүмкін.
Өстерге қатысты центрден тепкіш инерция моменті нөлге тең, ал өстік
инерция моменттері экстремальді мәндерін қабылдаса, ондай өстер бас өстер
деп аталады. Егер олар онымен қатар центрлік, яғни ауырлық центрі арқылы
өтетін болса, онда олар бас центрлік өстер деп аталады. Бас өстерге қатысты
өстік инерция моменттері бас инерция моменттері, ал бас центрлік өстерге
қатысты бас центрлік инерция моменттері деп аталады.
6.3
Параллель
арасындағы тәуелділік

өстерге

қатысты

инерция

моменттерінің

Қиманың өзара перпендикуляр х және у центрлік өстеріне қатысты
инерция моменттері белгілі болсын дейік. Енді осы өстерге параллель жаңа
х1 , у1 өстеріне қатысты инерция моменттерінің шамаларын анықтайық (6.2
сурет). Бөлініп алынған dА ауданшаның хОу жүйесіндегі координаттары х
пен у, ал х1Oу1 жүйесіндегі координаттары x1  х  а , y1  у  b болсын.
Қиманың х 1 және у1 өстеріне қатысты инерция моменттері төмендегі
интегралдармен анықталады:
I x1   y12 dА   ( y  b) 2 dА   y 2 dА  2b  ydА  b 2  dА;
А

А

А

А

А

I y1   x dА   ( x  a) dА   x dА  2a  xdА  a
2

2

А

2

А

А

А

2

 dА;
А

I x1 y1   x1 y1dА   ( x  a )( y  b)dА   xydА  b xdА  a  ydА  ab dА .
А

Бұл өрнектердегі

А

А

 xdА,  ydА

А

А

А

А

интегралдары, центрлік х, у өстеріне

А

қатысты статикалық моменттер болғандықтан нөлге тең, олай болса:
I x  I x  b 2 А, I y  I y  a 2 А, I x y  I xy  abА. Сонымен, қиманың кез
келген центрлік өсіне параллель өске қатысты өстік инерция моменті,
центрлік өстің инерция моментіне, фигураның ауданын осы өстердің ара
1

1

1 1
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қашықтығының квадратына көбейтіп қосқанға тең. Центрлік өске қатысты
өстік инерция моменті, осы өске параллель, кез келген өске қатысты өстік
инерция моменттерінен кіші.

6.2 сурет
Қиманың өзара перпендикуляр центрлік өстеріне параллель өстерге
қатысты центрден тепкіш инерция моменті, қима ауданының осы өстердің ара
қашықтықтарына көбейтіп қосқанға тең (6.2 сурет).
6.4
Бұрылған
арасындағы тәуелділік

өстерге

қатысты

инерция

моменттерінің

Қиманың ауырлық центрі арқылы өтетін өзара перпендикуляр х, у
өстеріне қатысты инерция моментері белгілі болсын (6.3 сурет).
I x   y 2 dА, I y   x 2 dА, I xy   xydА.
А

А

6.3 сурет
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А

(6.8)

Енді қиманың осы өстермен  бұрышын жасайтын центрлік х1 , у1
өстеріне қатысты инерция моменттерін табайық (өстердің сағат тіліне қарсы
бағытта бұрылуы оң деп қабылданған):
I x1   y12 dА; I y1   x12 dА; I x1 y1   x1 y1dА.
А

А

(6.9)

А

Ол үшін dА -ның (суретте dF ) берілген хОу жүйе дeгi координаттары
мен х1Оу1 жаңа жүйедегі коор- динаттарының арасындағы байланысты
анықтайық:
x1  OE  OK  KE  x cos  y sin , y1  BE  BC  CE  y cos  x sin .

Олай болса:
I x 1   ( y cos   x sin  ) 2 dА  cos 2   y 2 dА 2 sin  cos   xydF  sin 2   x 2 dА;
А

А

А

I y1   ( x cos   y sin  ) dА  cos   x dА 2 sin  cos   xydА  sin
2

2

А

2

А

А

А

2

y

2

dА;

А

I x1y1   ( x cos  y sin )(y cos  x sin )dА 
А

1
 (cos 2   sin 2  )  xydА  sin 2 (  y 2 dА   x 2 dА);
2
А
А
А

I x1  I x cos 2   I y sin 2   I xy sin 2 ;

I y1  I x sin   I y cos   I xy sin 2 ;
2

2

1
I x1 y1  I xy cos 2  ( I x  I y ) sin 2 .
2

(6.10)
(6.11)
(6.12)

Алынған (6.10) және (6.11) өрнектерін қоссақ:
I x1  I y1  I x  I y  I .

Яғни, өзара перпендикуляр өстерге қатысты инерция моменттерінің
қосындысы, осы өстерді кез келген біp бұрышқа бұрғаннан өзгермейді.
6.5 Қарапайым қималардың инерция моменттері
1. Тік төртбұрыш. Табанына параллель, биіктігі h және ені b тік төрт
бұрыштың ауырлық центрі арқылы өтетін х өсіне қатысты қиманың инерция
моментін анықтаймыз (6.4 сурет). Тік төртбұрыштан х өсіне параллель
биіктігі dу және ені b жай жолақша бөліп алайық. Бұл жолақшаның ауданы
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dA  b  d y , ал жолақшадан х өсіне дейінгі қашықтық у. Бұл шамаларды х
өсіне қатысты инерция моментінің (6.4) өрнегіне қоямыз:
h2

y3
2
2
I x   y dA   y b  d y  b
3
A
h 2

6.4 сурет

h 2

h 2

b h3
.

12

6.5 сурет

6.6 сурет

Дәл осылай у өсіне қатысты инерция моментін алады:
h b3
.
Iy 
12
Өрістік инерция моменті:
Ip  IC  I x  I y 

bh 2
(b  h 2 ) .
12

2. Дөңгелек. Алдымен дөңгелектің центріне қатысты өрістік инерция
моментін анықтаймыз (6.5 сурет). d A үшін дөңгелектің центрінен 
қашықтықта орналасқан қалыңдығы d  , ауданы dA  2d шексіз жұқа
сақинаның ауданын қабылдаймыз.
R

4
 R 4 D 4
I p  I C    dA     2d  2


Онда:
.
4 0
2
32
A
0
Енді өстік инерция моменттерін анықтаймыз. Анығында, симметриялы
болғандықтан I x  I y ; бірақ I x  I y  I p болғандықтан,
R

2

2

D 4
,
Ix  Iy  
2
64
Jp

мұндағы D – дөңгелектің диаметрі.
3. Сақина. Сақинаның инерция моментін анықтаймыз, оның R – сыртқы
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радиусы, r – ішкі радиусы (6.6 сурет). Бұл жағдайда өстік инерция моменті
сыртқы және ішкі дөңгелектердің инерция моменттерінің айырмасына тең:
D 4 d 4
,
Ix  Iy 

64
64

мұндағы D, d – сыртқы және ішкі дөңгелектердің диаметрлері.
Егер диаметр- лердің қатынасын c  d D деп белгілесек, онда:
D 4
Ix  Iy 
(1  c 4 ) .
64

Дәл осылай өрістік инерция моментін аламыз:
D 4 d 4 D 4
Ip  IC 


(1  c 4 ) .
32
32
32

4. Үшбұрыш. Ауырлық центрі арқылы өтетін өстерге қатысты инерция
моментін анықтайық (6.7 сурет): I x   y 2 dА , мұндағы dА  b( у)dy .
А

6.7 сурет
Үшбұрыштардың

ұқсастығынан:

h
2
hy
3



b
,
b( y)

осыдан

b2
b2


b( y)   h  y , dА   h  y dy.
h3
h3


2h

b 3 2
bh 3
 2
Демек: I x    h  y  y dy 
.
h h  3
36

3

Үшбұрыштың табаны арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті:
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bh 3
1 21
bh 3
.
I x1  I x  a А 
 ( h ) bh 
36
3
2
2
2

6.6 Инерцияның бас өстері мен бас моменттері
Алдыда алынған (6.10), (6.11), (6.12) формулаларына қарап инерция
моменттерінің тек  бұрышына (6.3 сурет) тәуелді екенін байқауға болады.
Олай болса, өстің инерция моменттерінің экстремальді мәндеріне сәйкес
бұрышының мәнін анықтауға болады. Ол үшін (6.10) немесе (6.11) өрнегінен
біp рет туынды алып, оны нөлге теңестірсек болғаны:
dI x1
dx

 I x sin 2  I y sin 2  2I xy cos 2  0

осыдан
tg 2 0 

2I xy

.
(6.13)
Ix  Iy
Алынған формула бойынша  бұрышының екі мәні бар: біpі  0 , ал
екіншісі  0  900 ; демек инерция моменттерінің мәні экстремальді
болатын өзара перпендикуляр екі-ақ өс бар. Бұл өстер бас өстер деп аталады,
оларға қатысты өстік инерция моменттері бас инерция моменттері деп аталады.
Бас өстерге қатысты центрден тепкіш инерция моменті нөлге тең.
Енді (6.10) және (6.11) өрнектеріндегі  -ның орнына  0 -ді қойып, бас
инерция моменттерін анықтаймыз (6.3 сурет):
I u  I x cos 2  0  I y sin 2  0  I xy sin 2 0 ;

I у  I x sin 2 0  I y cos2 0  I xy sin 20 .

Өрнектерді тригонометриялық функциялардан босатып, басты инерция
моменттерінің формулаларын келесі түрге келтіруге болады:
I u  I макс
v

мин



Ix  Iy
2



1
(I x  I y ) 2  4I 2xy .
2

(6.14)

Өстік инерция моменті мен қима ауданының арасындағы байланыс
арқылы табылатын шаманы қиманың инерция радиусы деп атайды:
ix 

Iy
Ix
.
; iy 
F
F
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(6.15)

7 Ығысу мен бұралу
7.1 Ығысу. Таза ығысу кезіндегі деформация
Егер элементтің қырларына тек жанама кернеулер әсер етсе, онда
мұндай кернеулі күй таза ығысу деп аталады (7.1 сурет). Тек қана жанама
кернеулер әсер ететін алаңшалар таза ығысу алаңшалары деп аталады.
Бұралған дөңгелек қималы сырық таза ығысудың бір мысалы болады.

7.1 сурет

7.2 сурет

7.3 сурет

Ығысу  бұрышы мен  жанама кернеулердің арасында сызықтық
тәуелділік бар екені тәжірибеден алынған (7.2 сурет), яғни:
G,

(7.1)

мұндағы G – ығысу модулі немесе екінші текті серпімділік модулі.
Ығысу модулі материалдың ығыстырушы деформацияға қарсыласу
қабілетін, яғни материалдың ығысу кезіндегі қатаңдығымен сипатталады. (7.1)
өрнегі ығысу кезіндегі Гук заңын береді.
Ығысу модулінің шамасы созылудағы Е серпімділік модулімен және ν
Пуассон коэффициентімен келесі қатынаспен байланысады:
G

E
.
2 (1  )

(7.2)

7.2 Таза ығысу кезіндегі потенциалдық энергия
Таза ығысу алаңдарымен шектелген элементтiң деформациясы кезiнде
(7.3, а сурет) S ығысу жұмысын оның жоғарғы жағына түсiрiлген жанама Q
күші ғана атқарады. Элементтiң өлшемiн суретке перпендикуляр етiп, 1-ге тең
деп аламыз. Сонда Q=а·1 күшінен ығысу, Гук заңы шегiнде Q күшіне
пропорционал (7.3, б сурет). Сондықтан, бұл күштiң А жұмысы мен оған сан
мәнi жағынан тең ығысудың U потенциалдық энергиясы шабақталған ауданға
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пропорционал, яғни мына өрнекпен анықталады:
1
A  U  QS ,
2
1
немесе Qа, Sа болатынын ескерсек U   а 2 . Элемент көлемi Vа2,
2
олай болса, ығысу деформациясының меншiктi потенциялық энергиясы:
U 1
u    ,
V 2
1 2
ал Гук заңын пайдалансақ:
.
u
2G
7.3 Бұралу. Бұраушы момент
Бойлық өске перпендикуляр қима жазық- тықтарында жатқан
айналдырушы моменттердің (қос күштердің) әсерінен сырықтар бұралу
деформациясына ұшырайды. Машиналардың айналдыру моменттерін ( М а )
жеткізуге арналған бұл сырықтар біліктер деп аталады. Бұралу
деформациясы өте жиі кездеседі. Мысалы, машиналардың жетекші
дөңгелектері отырғызылған өстерде, беріліс қорабындағы біліктерде,
кеңістіктегі құрылмалық элементтерде т.б. Бұралып деформацияланған
сырықтардың көлденең қималарында бұраушы моменттен ( М б ) басқа күш
факторлары нөлге тең.

7.4 сурет
Біліктердің көлденең қималарындағы бұраушы моменттер қию әдісімен
анықталады. Өзара тең екі моментпен бұралған біліктің қандай да бip
қимасындағы бұраушы моментін табу үшін, сол қима арқылы оны ойша екіге
бөлеміз де, бір бөлігін алып тастаймыз (7.4 сурет). Алып тасталған бөліктің
қалған бөлікке әсерін бұраушы моментпен алмастырамыз. Қалған бөлік,
сыртқы айналдырушы момент пен қимадағы бұраушы моменттің әсерінен
тепе-теңдік күйде болады, яғни М б  М а .
Сонымен, кез келген қимадағы бұраушы момент, қиманың бip жағында
жатқан сыртқы айналдырушы моменттердің алгебралық қосындысына тең.
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7.5 сурет
Егер айналдырушы момент, қалған бөлікті қима жағынан қарағанда
сағат тілі бағытына қарсы айналдырса, онда қимадағы бұраушы момент оң, ал
сағат тілімен айналдырса теріс таңбалы деп саналады. Таңбалар туралы
ережелер шартты түрде қабылданған; өйткені біліктерді беріктікке немесе
қатаңдыққа есептегенде бұраушы моменттердің таңбаларын ескермей, ең
үлкен абсолют шамасы ғана ескеріледі.
Мысал. Бұраушы моменттің анықтамасы мен таңбалары туралы
ережелерге сүйеніп, берілген біліктің бұраушы моменттерінің эпю- рін
тұрғызыңыз (7.5 сурет).
Берілген білік үш аралықтан тұрады. Аралықтарда- ғы бұраушы
моменттерді қию әдісі бойынша анықтаймыз (7.5, б, в, г суреттер).
Бірінші аралық үшін: M б   M 1  4кН  м .
Екінші аралық үшін: M б   M1  M 2  4  9  5кН  м.
Үшінші аралық үшін: M б   M1  M 2  M 3  4  9  3  2кН  м.
Ішкі бұраушы моменттің эпюрін бұрандалы сызықпен бейнелейді (7.5, д
сурет).
7.4 Кернеу мен деформация
Сыртқы айналдырушы моменттер қима жазықтығында жатқандықтан,
ішкі бұраушы моменттер де қима жазықтығында жатады.
Бұраушы момент – көлденең қимада, жайылып таралған ішкі жанама
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кернеулердің ауырлық центріне қатысты қорытынды моменті (7.6, г сурет)
яғни:
M б   dА.

(7.3)

А

Статиканың бұл тендеуі жанама кернеудің шамасын анықтай алмайды, өйткені олардың қима жазықтығындағы таралу заңдылығы бізге белгісіз.
Демек, есеп статикалық анықталмаған.

7.6 сурет
Кернеудің қимадағы таралу заңдылығын анықтау үшін есептің
геометриялық жағын қарастырамыз. Бір ұшы қатаң бекітілген біліктің
бетінде, бойлық өске параллель түзулер және көлденең қима
жазықтықтарында жатқан шеңберлер жүргізейік (7.6, а сурет). Сыртқы
айналдырушы моменттің әcepiнен біліктің бетіндегі тік төртбұрыштардың
ығыса деформацияланып параллелограммға айналуы көлденең қималарда
жанама кернеулердің бар екенін дәлелдейді (7.6, б сурет). Жанама
кернеулердің жұптық заңы бойынша бойлық қималарда да дәл осындай
кернеулер әсер етеді. Деформациядан кейін біліктің ұзындығы мен оның
бетіндегі дөңгелек сызықтардың ара қашықтықтарының өзгермеуі көлденең
қимада тік кернеулердің жоқ екенін көрсетеді.
Деформацияға дейінгі жазық қималар деформациядан кейін қандай да
бip бұрышқа бұрылып, жазық күйінде қалады (жазық қималар гипотезасы).
Демек, деформацияға дейінгі түзу сызықты қима диаметрлері деформациядан
кейін де түзу сызықты күйін сақтайды. Сонымен, бұралып деформацияланған
102

біліктердің көлденең қималарындағы кез келген нүктелердің кернеулі күйі –
таза ығысу.
Жанама кернеудің қима бетіндегі таралу заңдылықтарын толық
зерттеп білу үшін, бұралған біліктің ұзындығы dz-ке тең бөлігін бөліп алайық
(7.6, в сурет). Қатаң бекітілген m  m қимасына қатысты n  n қимасының
бұралу бұрышы d -ге тең болсын.
Енді,
тік
төртбұрышының
деформациясын
зерттейік.
abcd
Деформациядан кейін (OB) радиусы d бұрышқа бұрылып, түзу сызықты
күйінде қалады (OB1 ) . Ал, ab мен dc түзу сызықтары бұрылып, бойлық өспен
 бұрышын жасайды, яғни abcd элементі таза ығысып деформацияланады.
bb'
Ығысу бұрышы: tg 
 .
ab
Егер, ab = dz ал bb'=rd  екенін ескерсек:
r

d
,
dz

(7.4)

d
қатынасы салыстырмалы бұралу бұрышы деп аталады.
dz
Дәл осылай, біліктің ішінен бөлініп алынған, радиусы  -ға тең ( < r )
цилиндрдің бетіндегі элемент үшін ығысу бұрышын табамыз (7.6, в сурет):

мұндағы

  

d
.
dz

(7.5)

Енді есептің физикалық жағын қарастырып, кернеу мен деформацияның
арасындағы байланысты анықтайық.
Алынған (7.5) өрнегі мен Гук заңы   G   бойынша:
  G

d
.
dz

(7.6)

Соңғы (7.5) және (7.6) теңдіктері кернеу мен ығысу бұрышы қиманың
ауырлық центрінен нүктеге дейінгі ара қашықтыққа тәуелді сызықтық
заңдылықпен өзгеретінін көрсетеді:   0 болғанда
  0,   0 ,

ал   r болғанда:
   макс  Gr

d
d
,  r .
dz
dz
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Енді (7.3) формуласына сүйеніп келесі өрнекті аламыз:
M б   dА 
А

Gd 2
  dА ,
Аdz

мұндағы   2 dА  I  – қиманың өрістік моменті.
А

Олай болса

Егер

d M б

.
dz I 

(7.7)

d
қатынасының орнына (7.6) формуласындағы мәнін қойсақ:
dz

M

 б,
G I 

осыдан


Mб
.
I

(7.8)

Осы формула бойынша  -дың эпюрасы 7.6 г суретте тұрғызылған.   r
болғанда, жанама кернеу ең үлкен мәнге ие болады:
 макс 

Mб
M
r б ,
I
W

мұндағы W  I  r өpiстік
геометриялық сипаттама.
Тұтас дөңгелек қима үшін:

кедергілер

(7.9)
моменті

d 4 2 d 3
W  

 0,2d 3 .
r
32d
16
I

Сақина тәріздес қима үшін:
(D 4  d 4 )2 D3
W 

(1  c 4 )  0,2D3 (1  c 4 ),
32D
16

мұндағы c=d/D.
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деп

аталатын

Бұралған біліктен бөлініп алынған шексіз кіші А элементі ығысып
деформацияланады (7.6, б сурет).
Деформацияны анықтау үшін (7.7) формуласын пайдаланамыз:
d M б
,

dz GI 

осыдан
d 

M б dz
.
GI 

(7.10)

Ұзындығы  -ге тең біліктің шеткі қималарының біp-бірінe қатысты
бұралу бұрышы:


M б dz
0 GI 



немесе



Mб
,
GI 

(7.11)

мұндағы GI   бұралған біліктің қатаңдығы;
  бұралу бұрышы деп аталады.
Бірлік ұзындыққа сәйкес келетін бұралу бұрышы салыстырмалы
бұралу бұрышы деп аталып, келесі формуламен анықталады:



Mб
.
GI 

(7.12)

7.5 Бұралған біліктерді беріктік пен қатаңдыққа есептеу
Бұралған білік үшін беріктік шарты мына түрде жазылады:
 макс 

M бмакс
  ,
W

мұндағы M бмакс – ең үлкен бұраушы момент;
  (0,5  0,6)  – ығысу мүмкіндік кернеуі.
Біліктің диаметрін табайық. Беріктік шарты бойынша:
M
W  бмакс ,

осыдан
16M бмакс
.
dб  3
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(7.13)

Біліктерді беріктікке есептумен қатар, міндетті түрде қатаңдыққа да
есептеу керек.
M
M
Қатаңдық шарты   бмакс  , осыдан I   бмакс , I   d 4 32
GI 
G
екенін ескеріп, біліктің диаметрін табамыз:
dк  4

32M бмакс
,
G

(7.14)

мұндағы   0,1  0,5 – мүмкіндік салыстырмалы бұралу бұрышы.
Анықталған d б , d к диаметрлерінің үлкенін қабылдап, стандарт шамасына дейін
жуықтайды.
Қимасы сақина тәріздес біліктер үшін:
- беріктік шарты бойынша:
16M бмакс
;
(1  c 4

(7.15)

32M бмакс
.
G(1  c 4 )

(7.16)

dб  3

- қатаңдық шарты бойынша:
dк  4

Мүмкін бұраушы моментінің шамасы:

M   W .


б

Білік арқылы берілетін қуат белгілі болca, онда оны айналдырушы
моменттің шамасын келесі формуламен анықтауға болады:
M a  7162

N
Н  м,
n

(7.17)

мұндағы N қуаттың өлшем бірлігі – ат күші (а. к.);
n  біліктің минутына айналу саны;
Егер қуаттың өлшемі киловатт арқылы берілсе, онда:
M a  9736
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N
Нм.
n

(7.18)

7.6 Бұралу кезіндегі деформацияның потенциалдық энергиясы
Статикалық түсірілген Т сыртқы моменттің d орын ауыстыруына
жасаған элементарлық жұмысы мынаған тең:
dA  Td.

Таза бұралғанда M б  Т және dA  M б d.
Деформацияның потенциалдық энергиясы:
dU  dA  M б d.

Сырықтың  ұзындығы бойынша элементарлық жұмыстың өрнегін
интегралдап, мынаны аламыз:


U   dU 
0

1  M б2 dz
.

2 0 GI p

M б2 
.
М б  const және GI p  const болғанда: U 
2GI p

7.7 Жаншылу
Бір беттен басқа бетке жүктемелер берілу нәтижесінде ығысумен қатар
бір уақытта бүйір беттерінің түйісетін жерінде жаншылу орын алады. Сонда
беттерінде жаншылу кернеуі деп аталатын  ж сығушы кернеу пайда болады
(7.7, а сурет).
Есептеу шартты түрде жүргізіледі. Болжам ығысуды есептегенде
қабылдағанға ұқсас, бірақ цилиндрдің бүйір бетін есептегенде беттерінде
кернеулер бірқалыпсыз таралады (7.7, б сурет ). Бұл үшін есептеуде
цилиндрдің бүйір бетінің орнына диаметр арқылы өтетін жазық бет
қолданылады. 7.7, в суретте тойтарып шегелеудің сырықтарына берілетін
қысымның жобалық сұлбасы көрсетілген.
Сонымен, жаншылу кезіндегі беріктік шартын былай өрнектеуге
болады:
ж 

F
  ж ,
Aж

мұндағы А ж  d ;
d – қима шеңберінің диаметрі;
δ – жалғастырылатын пластиналардың ең аз биіктігі;
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А ж – жаншылудың есептелетін ауданы; жаншылу кезіндегі мүмкін
кернеу:  ж   (0,35 ÷ 0,4)  а.ш. ;
F – бөлшектердің арасындағы өзара әсерлесу күші.

7.7 сурет
8 Көлденең иілу
Иілу деп бойлық өс арқылы өтетін жазықтықта жататын білеуге момент
түсірілетін жүктеменің түрін айтады. Білеудің көлденең қималарында ию
моменттері пайда болады. Егер моменттің әсер ету жазықтығы қима
инерциясының бас центрлік өсі арқылы өтсе, онда иілу жазық иілу деп
аталады. Егер М ию моменті жалғыз ішкі күштік фактор болса, онда иілу таза
иілу деп аталады. Көлденең күш Q бар болса, иілу көлденең иілу деп аталады.
Иілуге жұмыс істейтін білеу арқалық деп аталады.
8.1 Көлденең күш пен ию моментінің эпюрлерін тұрғызу
Ең үлкен кернеу пайда болатын арқалықтың ең қауіпті қимасын анықтау
үшін оның ұзындығы бойынша арқалықтың ішіндегі М моменттер мен Q
көлденең күштердің өзгеру сипаттарын білу қажет. Әдетте М және Q
шамаларының өзгеруін график түрінде көрсетеді. Мұндай графиктер М ию
моменттері мен Q көлденең күштердің эпюрлері деп аталады.
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8.1 сурет
Көлденең күш. Қимадағы көлденең күш қарастырып отырған қиманың
бір жағына түсірілген сыртқы күштердің көлденең (тік) өске
проекцияларының алгебралық қосындысына тең. Q үшін таңба ережесі: егер
сыртқы жүктеме қиманың сол жағында төменнен жоғары қарай, ал оң
жағында жоғарыдан төмен қарай бағытталса (8.1, а сурет),
mn
қимасындағы көлденең күш оң таңбалы, кері жағдайда (8.1, б сурет) теріс
таңбалы деп есептеледі.
Ию моменті. Қимадағы M ию моменті қарастырып отырған қиманың
бір жағына түсірілген сыртқы күштердің осы қима арқылы өтетін өске
қатысты алынған моменттерінің алгебралық қосындысына тең. М үшін таңба
ережесі: егер сыртқы момент қиманың сол жағында сағат тілімен, ал оң
жағында – сағат тіліне қарсы (8.2, а сурет) бағытталса, m  n қимасындағы ию
моменті оң таңбалы, кері жағдайда теріс таңбалы деп есептеледі (8.2, б сурет).

8.2 сурет
Мысал. Р  4кН; М  3кН  м; q  8кН/м сыртқы күштермен жүктелген,
аралықтарының ұзындықтары   2м болатын 8.3 суреттегі қостіректі болат
арқалық үшін:
- тірек реакцияларын анықтаңыз;
- көлденең күштер мен ию моменттерінің эпюрлерін аналитикалық
тұрғызыңыз.
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8.3 сурет
Шешуі. 1. YА және YВ тірек реакцияларын ойша жоғары бағыттап,
статикалық тепе-теңдік шарттарынан анықтаймыз:

 MA  0,

P  M  q  2  3  YB  4  0;
M  q  2  3  P 3  8  2  2  3  2  4  2
YB 

 23,4кН;
4
42
 M В  0, P  5  YА  4  M  q  2    0;
P  5  M  q  2   4  5  2  3  8  2  2  2
YA 

 12,6кН.
4
42
Тексеру:  Y  0;
 P  YA  q  2  YB  0;
 4  12,6  8  2  2  23,4  0  36  36  0.

Сонымен,
анықталған.

тірек

реакцияларының
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шамасы

мен

бағыты

дұрыс

2. Арқалықтың аралықтарында көлденең күштер мен ию моменттерінің
шамаларын аналитикалық түрде анықтап, Q y және М х эпюрлерін
тұрғызамыз.
Q y эпюрін тұрғызу үшін арқалықтың өсіне параллель етіп эпюрдің өсін
жүргіземіз және көлденең күштердің шамаларын таңбаларын ескеріп
масштабпен саламыз.
Содан кейін ию моменттерінің таңба ережелеріне сәйкес арқалықтың
аралықтарында ию моменттерінің мәндерін аналитикалық түрде анықтаймыз
және масштабпен М х эпюрін тұрғызамыз.
I аралық: 0  z  2  4 м :
Q y  YB  q  z;
z
z2
M x  YB  z  q  z  YB  z  q  ;
2
2
z  0;
Q y  YB  23,4кН;
M x  0;

z  4м; Q y  23,4  8  4  8,6кН; M x  23,4  4  8  42 2  29,6кНм.

II аралық: 0  z    2 м :
Q y  YB  q  2  23,4  8  2  2  8,6кН;

 2

M x  YB (2  z)  q  2  z   YB (2  z)  q  2(  z);
 2

2
z  0; M x  YB  2  q  2  23,4  2  2  8  2  2 2  29,6кНм;
z  2м; M x  23,4(2  2  2)  8  2  2(2  2)  12,4кНм.

III аралық: 0  z    2 м :
Q y  P  4 кН;
M x  Pz;
z  0; M x  0;
z  2м; M x  P    4  2  8 кНм;

IV аралық: 0  z    2 м :
Q y  P  YA  4  12,6  8,6 кН;
M x  P(  z)  YA  z;
z  0;
M x  P    8 кНм;
z  2м; M x  P(  )  YA    4(2  2)  12,4  2  9,4 кНм.
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Бірінші аралықта көлденең күштің эпюрі өсті қандайда бір z *
қашықтықта қиып өтетінін көреміз. Бұл қиып өткен нүктеде ию моментінің
эпюрінде экстремум пайда болатынын көрсетеді.
Бірінші аралықтағы ию моментінің экстремальдік мәнін анықтау үшін
бірінші аралықтағы көлденең күштің теңдеуінен z* қашықтығын осы шаманың
берілген нүктедегі шамасының нөлге теңдігінен табамыз:
Q  YB  q  z*  0;
Y
23,4
z*  B 
 2,92 м.
q
8

Табылған z* мәнін бірінші аралықтағы ию моментінің теңдеуіне қоямыз
және экстремальді ию моментін есептейміз:
M экс  YB  z*  q  z*

z*
2,92
 23,4  2,9  8  2,92
 68,33  34,11  34,2 кНм.
2
2

Осыдан кейін ию моментінің шамасын таңбасын ескеріп әр аралықтың
басында және аяғында салып, арқалықтың аралықтарында ию моменттерінің
эпюрін тұрғызамыз. Сонан соң ию моментінің жалпы теңдеуіндегі
арқалықтың ұзындығы
болатын z айнымалы шамасының
дәрежелік
көрсеткішіне көңіл аудырып, осы нүктелерді сәйкес сызықтармен қосамыз.
Бірінші аралықтағы ию моментінің теңдеуі z айнымалы шамасына
қатысты екінші дәрежелі, яғни бірінші аралықтың бастапқы, экстремальді
және соңғы нүктелеріндегі ию моменттерінің шамаларын параболалық
қисықпен қосамыз.
Қалған үш аралықтардағы z айнымалы функциясы бірінші дәрежелі
болғандықтан, ию моменттері шамаларының өзгеруі сызықтық тәуелділікте
болатынын көрсетеді.
Ескерту - Ию моментінің эпюрі арқалықтың созылған талшығына қарай
салынған. Эпюрлерді тұрғызғанда төмендегілерді есте сақтау керек:
- сыртқы көлденең күштер түсірілген жерлерде Q эпюрінде түсірілген
күштердің мәндеріне тең секірістер болады;
- қос күштер түсірілген жерлерде осы сияқты секірістер М эпюрінде
болады;
- моменттің экстремальдік мәніне сәйкес координатасында көлденең
күш нөлге тең;
- таралған жүктеме түсірілген аралықта моменттердің эпюрі қисық
сызықты болады және қисықтың ойыстығы бұл аралықта әр уақытта таралған
жүктеменің бағытына бағыттас;
- қос тіректі арқалықтарды есептегенде алдымен статика теңдеулерінен
тірек реакцияларын анықтау қажет.
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8.2 Тік кернеулерді анықтау
Таза тік иілуде сырықтың көлденең қимасында тек бір күш факторы
пайда болады. Ол – М ию моменті. Таза тік иілу сырықтарды екі ұшынан екі
қос күшпен жүктегенде пайда болады. Егер бетін торлаған арқалық таза иілуге
ұшыраса, онда мыналарды айқындауға болады:
- арқалықтың бетіндегі сызықтар түзу күйінде қалып қандай да бір
бұрышқа бұрылады, яғни деформацияға дейінгі арқалықтың көлденең
қимасының жазық күйі деформациядан кейін де жазық күйінде қалады
(жазық қималар болжамы);
- көлденең қимасындағы жанама кернеулер нөлге тең;
- арқалықтың ойыс жағындағы талшықтары ұзарады (созылу), ал ішкі
жағы – қысқарады (сығылу);
- орталықтағы талшықтарында не созылу, не сығылу байқалмайды.
- иілу кезінде не созылу, не сығылу байқалмайтын арқалықтың қабаты
бейтарап қабат деп аталады. Бейтарап қабаттың арқалықтың көлденең
қимасы жазықтығымен қиылысу сызығы бейтарап сызық деп аталады.

8.4 сурет
Арқалықтың тік симметрия жазықтығында әсер ететін өз ара тең,
қарама-қарсы бағытталған екі моментпен иілген арқалықтың бөлігін
қарастырамыз (8.4 сурет). m және n нүктелері арқылы өтетін өстік сызық
бейтарап қабатты береді. Бейтарап қабаттың үстінде созылған талшық,
астында сығылған талшық орналасады. Иілген талшықтың қисықтығының
центрі О нүктесінде, бейтарап қабаттың қисықтық радиусы . Арқалықтың
бір-бірімен шексіз кіші d  бұрышымен көлбеуленген өте жақын екі қиманың
арасынан ABCD элементін бөліп аламыз. Бейтарап қабаттың (m n ) талшығы
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деформацияланбайды. Бейтарап қабаттан y қашықтықта жатқан (e f ) талшығы
ұзарады (k f ) . (Omn) және (n kf ) фигураларының ұқсастығын пайдаланып,
mn  ek екенін ескеріп,  салыстырмалы ұзаруды табамыз:


kf kf y

 .
ek mn 

Гук заңын (   E  ) ескеріп, сызықтық кернеулі күй үшін төмендегіні
аламыз:
Еу
.
(8.1)


(8.1) өрнегінен тік кернеулер арқалықтың көлденең қимасының биіктігі
бойынша бейтарап сызықтан ара қашықтығына пропорционал өзгеретінін
аламыз. Бейтарап қабатта y  0 болғанда кернеу   0 , яғни бейтарап
қабаттың талшығы жүктелмеген. Ең үлкен созушы () және сығушы (–)
кернеулер бейтарап қабаттан ең алыс жатқан нүктелерде орын алатынын
көлденең қимасындағы кернеудің эпюрі көрсетеді (8.5 сурет).

8.5 сурет
1
қисықтығы және

бейтарап өстің у координаты кіретіндіктен, ол практикалық қолданысқа
жарамайды.
Бұл белгісіздерді анықтау үшін статиканың тепе-теңдік теңдеулерін
қолданамыз.
Сыртқы M e момент және қимада пайда болатын ішкі күштер әсеріндегі
арқалық бөлігінің тепе-теңдігін қарастырамыз.
(8.1) теңдеуін ескеріп, бейтарап қабаттан у қашықтықтағы dA
ауданшаға әсер ететін элементар нормаль күш dN    dA мынаған тең (8.6
Еу
dA , ал оның х өсіне қатысты моменті:
сурет): dN 

Е
dM  dN  y  y 2 dA .


(8.1) формуласына екі белгісіз – бейтарап қабаттың

114

Тепе-теңдік шартынан барлық ішкі серпімділік күштерінің элементар
моменттерінің қосындысы сыртқы күштердің M e моментіне тең, яғни:
E
E
M e   y 2 dA   y 2 dA .
A
A

8.6 сурет

y

2

dA  I x – х бейтарап өсіне қатысты қиманың инерция моменті

A

болғандықтан:
M

E Ix




1 M
.

 E Ix

(8.2)

(8.2) – иілу теориясының негізгі формуласы болып табылады. K  1 
шамасы иілу кезіндегі арқалықтың бейтарап қабатының қисықтығын береді.
Сонымен, иілу кезінде арқалықтың өсінің қисықтығы ию моментіне тура
пропорционал және иілу кезінде арқалықтың қатаңдығы деп аталатын
E I x көбейтіндісіне кері пропорционал. Егер (8.2) өрнегін (8.1) өрнегіне қойсақ,
онда белгілі ию моменті мен қиманың инерция моменті бойынша көлденең
қимасының кез келген нүктесіндегі тік кернеуді анықтайтын формуланы
аламыз:


My
.
Ix

(8.3)

8.3 Тік кернеу бойынша беріктік шарты
Беріктікке есептегенде модулі бойынша ең үлкен кернеуді табуды
міндеттейді. Егер h1 – бейтарап өстен ең алыс жатқан созылған талшыққа
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дейінгі ара қашықтық, ал h 2 – сығылған талшыққа дейінгі ара қашықтық
болса, онда иілу кезінде ең үлкен созушы кернеу:
max 1 

M h1
,
Ix

ал абсолют шамасы бойынша ең үлкен сығушы кернеу:
max  2 

Mh2
.
Ix

Егер арқалықтың қимасы бейтарап өске қатысты симметриялы болса,
онда h1  h 2  0,5 h болып, кернеулердің екі максималды мәнінің орнына
біреуін аламыз:
M 0,5 h
.
max  
Ix
2I
Wx  x шамасы өстік кедергі моменті немесе иілу кезіндегі кедергі
h
моменті деп аталады. Ол иілу кезінде арқалықтың беріктігін анықтайтын
көлденең қимасының геометриялық сипаттамасы болып табылады. Оның
көмегімен тік кернеу бойынша иілу кезіндегі беріктік шарты мына түрде
жазылады:
M
M
 соз 
 [  соз ],  сыг 
 [  c ыг ] ,
Wx
Wx
мұндағы [ соз ], [ сыг ] – мүмкін кернеулер.
Егер мүмкін кернеулердің мәндері бірдей болса, онда беріктікке есептеу
формуланың біреуімен жүргізіледі.
Иілу кезіндегі беріктік теңдеулері үш есепті шешуге мүмкіндік береді:
- М және Wx белгілі деп, кернеуді  анықтау;
- W және [] белгілі деп, арқалыққа әсер ететін ию моментін анықтау;
- Wx кедергі моментін анықтап, ол бойынша М және [] белгілі деп,
көлденең қимасының өлшемдерін табу.
8.4 Жанама кернеулерді анықтау
Көлденең иілген жағдайда сырықтың қимасында ию моментімен қатар
Q көлденең күш пайда болады. Бұл күш қима жазықтығында жатқан
элементар таралған күштердің тең әсерлісін береді (8.7 сурет). Сондықтан бұл
жағдайда көлденең қималарында тек қана тік кернеулер емес, сонымен қатар
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жанама кернеулер пайда болады. Көлденең күш жанама кернеумен
байланысады:
Q    yz dA .
A

Интегралды есептеу үшін арқалықтан ұзындығы dz және ені b
элементті бөліп алады. Бірнеше түрлендіруден кейін жанама кернеу  yz үшін
төмендегі өрнекті аламыз:
Q S/x
,
 yz 
Ix b

(8.4)

мұндағы S/x – бейтарап өске қатысты қиманың қиылған бөлігінің
ауданының статикалық моменті.
(8.4) формула Журавский формуласы деп аталады.

8.7 сурет
Дербес жағдайда қабырғалары b және h тік төртбұрышты қималы сырық
үшін төмендегіні аламыз:
S/x


b  h2
b h3
6Q  h4
2
   y , I x 
, b  b   yz  3   y 2  .
2 4
12
bh  4



Жанама кернеудің қима биіктігі бойынша эпюрі квадраттық
параболамен кескінделеді. y  0 болғанда ең үлкен кернеу орын алады:
( yz ) max 
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3 Q
.
2 bh

4 Q
.
3 R2
Демек, дөңгелек қимадағы максималь жанама кернеу, мысалы,
Q
тойтармаларды есептеу жүргізетін   орташа кернеуден 33% үлкен.
A
Журавский формуласымен анықталатын жанама кернеу тек қана Q
көлденең күшке параллель жанама кернеудің тік құраушысын береді.
Максималды жанама кернеудің шамасының аз болуына байланысты
көлденең иілу кезінде беріктікке есептеу таза иілудегідей, тек тік кернеу
бойынша жүргізіледі. Жанама кернеу тік қималарда көлденең иілу кезінде
білеудің қабаттарының арасындағы пайда болатын байланыстардың өрнегін
береді. Егер бұл байланыс қайсыбір қабаттарда бұзылса білеудің иілу
сипаттамасы өзгереді.
Ең тиімді қима деп, арқалыққа берілген жүктеме (ию моменті)
түсірілгенде минималды ауданға ие болатын қиманы айтады. Бұл жағдайда
арқалықты дайындауға кететін материал шығыны минималды болады.
Материалдық шығыны минималды болатын арқалықты алу үшін, мейлінше
материалдың басым бөлігі мүмкін немесе оған жақын кернеулерге тең
болатын жағдайда жұмыс істеуіне ұмтылу керек. Әуелі арқалықтың тиімді
қимасы иілу кезінде арқалықтың созылған және сығылған аймақтарында
беріктіктері тең шарттарын қанағаттандыруы тиіс. Басқаша айтқанда,
созылудағы ең үлкен кернеу ( max соз ) және сығылудағы ең үлкен кернеу

Дөңгелек қималы сырық үшін: ( yz ) max 

( max c ыг ) бір мезетте мүмкін кернеулерге [  соз ] және [ cыг ] жету керек.
Сондықтан, пластикалық материалдан жасалған арқалық үшін (созылу
мен сығылуға бірдей жұмыс жасайтын):
[ соз ]  [ cыг ]  [  ] ,

беріктіктерінің теңдігі бейтарап өске қатысты симметриялы қималарға
орындалады. Мұндай қималарға, мысалы, max соs  max cыг теңдік шарты
қамтылған тік төртбұрышты қима жатады.
8.5 Иілу кезіндегі деформацияның потенциалдық энергиясы
Арқалықтың иілуі кезінде жиналатын деформацияның потенциалдық
энергиясын анықтау үшін меншікті потенциалдық энергияның формуласын
қолданамыз:
1 2
u
1   22  32  2(1 2  13   2 3 ) .
2E





Иілу кезінде арқалықтың әрбір нүктесінде кернеулері 1   max ,
3  min және  2  0 болатын екі өсті (жазық) кернеулі күй пайда болады,
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яғни
u

1 2
(1  32  2  13 ).
2E

(8.5)

 1 2

  4 2
2 2
min
формуласын ескеріп, арқалықтың көлденең қимасымен беттесетін
ауданшалардағы  және  кернеулері арқылы өрнектейміз:
1   max ,

3  min

бас

кернеулерді

 max 

2
   2

   2    2

1 
 
2
2 
u
2   2      2         ,
2E 
 2 

 2   2 
 
 2


немесе
2 2
1
u
  21    .
2E 2
E

E
 G екенін ескеріп мынаны аламыз:
2(1  )
2 2
.
u

2E 2G

(8.6)

Бұл – тура жазық иілудегі меншікті потенциалдық энергияның өрнегі.
М
QS
мәндерін (2.47)-ге қоямыз:
 мен  -дың   z y және  
Iz
Ib
 M2
u
2
 2EI



 2
Q 2S 2
y

.

2 2
2
GI
b








(8.7)

Арқалықтың
элементар
көлеміне
жиналатын
dV  dА  dx
потенциалдық энергия: udV  udA  dx , арқалықтың ұзындығы dx
аралығындағы (яғни Аdx көлеміндегі) потенциалдық энергия мына өрнекпен
анықталады:
dU  dx  udА .
A

Осы өрнекке (8.7) формула бойынша u мәнін қоямыз:
 M2 2
 M2

Q 2S 2 
Q 2 S2
2


 .
dU  dx  
y

dА

dx
y
dF

dА


2
2 2 
2
2
 2EI 2
2
EI
2
GI
b
2
GI
b
A
A
A
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F S2
 y dА  I екенін ескеріп және I 2  b 2 dА   белгілеп мынаны аламыз:
A
A
2

M2
Q2
dU 
dx  
dx ,
2EI
2GА

осыдан арқалықтың  ұзындығы аралығына жиналатын деформацияның
толық потенциалдық энергиясы:
M2
Q2
U
dx   
dx .
 2EI
 2GА

(8.8)

Көлденең қимасы тұрақты арқалық үшін:
U

1

M 2 dx 
Q 2 dx .


2EI 
2GА 

(8.9)

Егер арқалық көлденең қимасының қатаңдығы, ию моменттері және
көлденең күштері өзгерулерінің заңдылықтары әртүрлі бірнеше аралықтардан
тұрса, онда деформацияның потенциалдық энергиясын мына формуламен
анықтайды:
M2
Q2
(8.10)
U
dx    
dx ,
 i 2EI
 i 2GА
мұндағы i- арқалық аралығының реттік нөмірі.
(8.8) - (8.9) формулаларындағы  – арқалықтың көлденең қимасының
пішініне тәуелді, өлшемі жоқ коэффициент.
9 Беріктік теориялары (шектік күйлер болжамдары)
Шектік қауіпті кернеулі күй деп, материалдың қасиеттері сапалық
өзгеруге ұшырайтын, яғни бір механикалық күйден басқаға өтетін түсінікті
айтады.
Пластикалық материалдар үшін шектік деп әдетте қалдық деформация
пайда болатын кернеулі күйді, ал морт материалдар үшін – материалдың
қирауы басталатын күйді айтады. Материалдың шектік күйіне жол бермеу
керек, сондықтан беріктікке есептегенде шектік күйді тудыратын жүктемені
қандай да бір қор коэффициентіне бөлу арқылы алынатын жүктемеге сәйкес
келетін мүмкін күйге сүйенеді. Егер екі кернеулі күйдің қор коэффициенттері
тең болса, онда олар тең қауіпті деп аталады. Әртүрлі кернеулі күйлерді
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салыстыру үшін балама (эталон) ретінде бас кернеуі  экв болатын қарапайым
созылу (сығылу) қабылданған.
Балама кернеу  экв деп, кернеулі күйі берілген кернеулі күйге тең
қауіпті болатын созылған үлгіде тудыратын кернеуді айтады. Беріктік шарты
былай жазылады:  экв  .
Беріктік теориялары материалдың шектік күйге өту шарттарын
анықтайтын критерийлер туралы гипотезаларды береді.
Бірінші беріктік теориясы. Бірінші беріктік теориясында материалдың
шектік күйге өту критерийіне ең үлкен тік кернеу қабылданады. Бұл теория
бойынша бас кернеулердің қайсы бірі қауіпті мәніне жеткенде ғана қауіпті күй
басталады. Осыған сәйкес беріктікке есептегенде мүмкін тік  кернеуден
аспауға тиіс ең үлкен бас кернеудің шамасымен шектеледі.
Беріктік шарты келесі түрде болады:
 Iэкв  ,

бұл жерде егер 1  3 болса,  Iэкв  1 ; ал егер 3  1 болса,  Iэкв  3 .
Екінші беріктік теориясы. Екінші беріктік теориясында критерий үшін
ең үлкен деформация қабылданады. Бұл теория бойынша материалдың қауіпті
күйі сызықтық деформациялар қандайда бір қауіпті мәніне жеткенде ғана
басталады. Пластикалық материал үшін беріктік шарты мына түрде болады:

мұндағы  

max   ,

 .
E

Егер, мысалы: max   1 

1
1   2  3  , онда:
E

 IIэкв  1   2  3    .

Морт материал үшін беріктік шарты төмендегідей болады:
 max   соз  

соз  ,
Е

 min   сыг  

сыг  .
Е

Бірінші теория тек морт материалдарды қанағаттандырады. Екінші теория
қазіргі кезде практикада қолданылмайды.
Үшінші беріктік теориясы. Үшінші беріктік теориясында критерий
ретінде ең үлкен жанама кернеуді алады. Бұл теория бойынша материалдың
қауіпті күйі ең үлкен жанама кернеулер қауіпті мәніне жеткенде басталады.
Беріктік шарты мына түрде болады:
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 max 

мұндағы  
Осыдан:

 .

1  3
  ,
2

2

 III
экв  1  3   .

Төртінші беріктік теориясы. Төртінші беріктік теориясы энергетикалық деп аталады. Қауіпті күйдің пайда болу себебі болып, пішін өзгерудің
меншікті потенциалдық энергиясының шамасы u пiшiн , яғни пішін өзгерудің
меншікті потенциалдық энергиясының критерийі туралы гипотезаны береді.
Пішін өзгерудің меншікті потенциалдық энергиясының формуласын,
Пуассон коэффициентіне   0,5 мәнін қойып, деформацияның толық
меншікті потенциалдық энергиясының формуласынан аламыз:
u пiшiн 





1  2
1   22  32  1 2   2 3  13 .
3Е

Беріктік шарты мына түрде болады:
u пiшiн  u пiшiн ,

мұндағы

u пiшiн   1    .
3Е

2
2
2
Осыдан  IV
экв  1   2  3  1 2   2 3  13   .
Үшінші және төртінші беріктік теориялары теориялық және
тәжірибелік есептеулердің нәтижелерінің қанағаттанарады және беріктікке
есептеуде кең қолданылады. Бұл теориялар морт материалдар
үшін
қолданылмайды.

10 Күрделі қарсыласу
10.1 Негізгі түсініктер
Жоғарыда созылу (сығылу), бұралу, жазық иілу сияқты қарапайым
деформациялармен таныстық. Қарапайым деформацияланған сырықтың кез
келген қимасында пайда болатыи ішкі факторларының саны бірге тең
(мысалы, созылғанда тек бойлық күш, бұралғанда тек бұраушы момент
пайда болады). Иілген арқалықтың көлденең кималарыңда ию моментімен
катар көлденең күш пайда болғанмен, көлденең күш ескерілмейді. Өйткені,
122

оның арқалық беріктігіне әсері ию моментінің әсеріне қарағанда жоқтың
қасы.
Инженерлік практикада қарапайым деформацияланған құрылма
элемент- терінен гөрі күрделі деформацияланған (күрделі қарсыласатын)
элементтер жиі кездеседі. Күрделі деформацияланған элементтердің
қималарында бір емес бірнеше ішкі факторлар пайда болады. Ішкі күш
факторларының түріне байланысты күрделі деформациялардың келесі
түрлерін ажыратады.
1. Қиғаш иілу. Қиғаш иілген элементтің көлденең қималарында
Q y , M x , Q x , M y ішкі күш факторлары пайда болады.
2. Центрден тыс созылу (сығылу). Центрден тыс созылған (сығылған) элементтердін көлденең кималарында M x , M у ию моменттерімен
қатар N z бойлық күш пайда болады. Жеке жағдайларда ию моменттерінің
бірі нөлге тең болуы мүмкін.
3. Иіліп бұралу. Иіліп бұралған машина бөлшектерінің қималарында
Q y , Q x көлденең күштері мен M x , M у ию, M z бұраушы моменттері
пайда болады.
Жалпы жағдайда сырықтардың көлденең қималарында кез келген
ішкі күш факторлары пайда болуы мүмкін.
Аталған N z , Q y , Q x ішкі күштерінің индекстері, олардың қандай өске
параллель екенін, M x , M у , M z моменттерінің индекстері олардың қандай
өске қатысты екенін көрсетеді.
Күрделі деформацияланған құрылма элементтерін беріктікке есептеу
тәртібі қарапайым деформацияланған элементтерді есептеу тәртібімен
бірдей. Алдымен ішкі күш факторларының эпюрлері тұрғызылып кауіпті
қима, одан кейін қауіпті қимадағы кернеулердің эпюрлері тұрғызылып,
қауіпті нүкте анықталады. Берілген беріктік теориясы бойынша қауіпті нүкте
үшін беріктік шарты құрылып, элементтің беріктігі толық тексеріледі.
Кейде ішкі күш факторларынық эпюрлері бойынша, бірнеше
қималардың қауіптілігі жобалас болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, құрылма
элементінің беріктігі, қауіптілігі әр қима бойынша жеке тексеріледі.
Күрделі деформацияланғаң элемент беріктікке есептелгенде көп
жағдайда N z , Q y , Q x ішкі күштері ескерілмей, ішкі моменттер ғана
ескеріледі. Беріктік теориясы деформацияланған материалдың күйіне,
қасиетіне байланысты қабылданады.
Морт материалдың беріктігі бірінші немесе екінші, ал пластикалық
материалдың беріктігі үшінші немесе төртінші теория бойынша тексеріледі.
10.2 Қиғаш иілу
Басты жазықтықтардан басқа, бойлық өс арқылы ететін, кез келген
жазыктықтарда жатқан сыртқы күштердің әсерінен конструкция элементі
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қиғаш иіледі. Қиғаш иілген арқалықты беріктікке есептеу тәртібі келесі
мысалда көрсетілген. Бір ұшы қатаң бекітілген арқалықтың екінші ұшына Р
күші әсер етсін. Күштің әсер ету сызығы X өсімен  бұрышын жасап
өтетіндіктен, арқалық қиғаш иіледі (10.1, а сурет). Сыртқы күшті бас өстерге
проекциялап, құраушыла- рын табайық:
Px  P  cos, Py  P  sin .
Px , Py құраушы күштер әсерінен берілген арқалық өзара
перпендикуляр басты жазықтықтарда жазық иіліп, көлденең қималарын- да
ию моменттері пайда болады:
M x  Py  z  P  z  sin   M  sin  ;

M y  Px  z  P  z  cos  M  cos,

мұндағы M  P  z .

10.1 сурет
Тірек кимасында жатқан Е нүктесіндегі кернеуді табу үшін, күш
әрекеттерінің тәуелсіздік принципін пайдаланамыз (10.1, а сурет).
Вертикаль жазықтықтағы Мх - тің әсерінен Е нүктесінде пайда болған
кернеу:
M
z  x  y E .
Ix
Горизонталь жазыктықтағы Му-тің әсерінен пайда болған кернеу:
z 

My
Iy
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 xE.

Нүктедегі толық кернеу:

 z ,E 

My
Mx
 yE 
 xE ,
Ix
Iy

немесе
y

x
 z,E  M E sin   E cos  ,
I

Iy
 x


мұндағы x E , y E – Е нүктесінің координаттары.
Алынған формулаларды пайдаланып кез келген формалы қиманың
нүктелеріндегі кернеулерді анықтауға болады. Бұл формулалардағы, бірінші
квадранттың нүктелерінде созушы кернеу тудыратын ию моменттері оң
таңбалы деп қарастырылып, ал нүктелерінің координаттары өз таңбаларымен
жазылады. Нүктелерінде тек созушы кернеулер пайда болатын квадрант
бірінші квадрант ретінде қабылданады.
Қимадағы кернеулер х, у координаттарына тәуелді болғандықтан,
қауіпті тіректік қимадағы ең үлкен созушы кернеу әсер етіп тұрған бұрыштық
А мен ең үлкен сығушы кернеу әсер етіп тұрған бұрыштық С нүктелері
кауіпті болып саналады.
А нүктесі үшін беріктік шартын құрып, арқалықтың беріктігін
тексереміз:
My
M
 z ,А  x  y А 
 x А   ,
Ix
Iy
мұндағы x А  x max , y А  y max болғандықтан:
Mx My

  .
Wx Wy
Бұрыштық А, С нүктелеріндегі кернеулердің абсолют шамалары
бірдей.
Арқалық морт материалдан жасалса, оның беріктігі А нүктесімен
қатар С нүктесі бойынша да тексеріледі.
 z ,А 

10.3 Бейтарап сызықтың орнын анықтау
Енді бұрыштық нүктелері жоқ 2.28 суреттегі қиманы қарастырайық.
Қиманың қауіпті нүктелерін табу үшін, алдымен бейтарап сызықтың орны
анықталады. Бейтарап сызық тік кернеуі нөлге тең нүктелердің геометриялық
орны. Олай болса, кернеудің шамасын нөлге теңестіріп, координаттың бас
нүктесі арқылы өтетін, бейтарап сызықтың теңдеуін аламыз:
My
Mx
 yА 
 xА  0 ,
Ix
Iy
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мұндағы х0, у0 - бейтарап өс нүктелерінің айнымалы координаттары.
1
Бұл теңдеуді
шамасына көбейтіп, келесі түрге келтірейік:
Mx  x0
My
y0

 0.
x0  Ix Mx  Iy

Енді

My
y0
 ctg
 tg ,
Mx
x0

екенін

ескеріп,

бейтарап

сызықтың

Ix
 ctg .
Iy
Бейтарап сызықтың X өсіне қатысты бұрышы теріс таңбалы
болғандықтан, ол сағат тілі бағытында салынып 1, III квадранттар арқылы
өтеді (10.1, б сурет).
Алынған теңдеуде I x  I y болғандықтан    . Демек, сыртқы күштің
әсер ету сызығы мен бейтарап сызық өзара перпендикуляр емес (10.2, сурет).
Қиманың контурына, бейтарап сызыққа параллель жанамалар жүргізіп
қауіпті А, В нүктелерін табамыз (10.2 сурет). Суреттегі кернеудің эпюрі
ежелгі тәртіппен тұрғызылған.

орнын анықтайтын формуланы аламыз: tg  

10.2 сурет
Қауіпті нүктелер үшін беріктік шарты келесі түрде жазылады:
 z, А 

My
Mx
 yА 
 x А     ;
Ix
Iy

 z ,Е 

My
Mx
 yЕ 
 x Е    .
Ix
Iy

Конструкция элементтерінің көлденең қималары дөңгелек, квадрат
пішінді болса, онда I x  I y , осыдан tg  ctg, немесе     90 0 .
Яғни, сырткы күштің әсер ету сызығы мен бейтарап сызық өзара
перпендикуляр. Әсер ету сызығы координат жүйесінің бас нүктесі арқылы
өтетін кез келген күштің әсерінен мұндай арқалықтар жазық иіледі.
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Сыртқы күш пен мүмкіндік кернеу белгілі болса, қнғаш иілген
арқалықтың қима өлшемдерін беріктік шартынан келесі тәртіппен анықтайды:
қиманың өлшемдері алдын-ала белгілі деп карастырылады. Есептеліп
анықталған теңсіздіктің сол жағы оң жағына қарағанда айтарлықтай кіші
болса, қима өлшемдерін үлкейтіп, ал айтарлықтай үлкен болса кішірейтіп
арқалықтың беріктігі қайта тексеріледі. Тексеру тсңсіздіктің сол жағы мен
оң жағының арасыидағы айырма 4-5%-ке жуықтағанша қайталанады.
10.4 Центрден тыс созылу (сығылу)
Центрден тыс созылу (сығылу) деп қиманың ауырлық центрінен басқа
кез келген нүкте арқылы берілетін, бойлық өске параллель күштің әсерінен
білеудің деформациялануын айтады (10.3 сурет). Күш түскен нүкте (Р) полюс
деп аталады. ІІолюстің координаттарын х p , у p деп белгілейік. Полюстен
координат- тың бас ңүктесіне дейінгі ара қашықтық эксцентриситет деп
аталып, е арқылы белгіленеді. Центрден тыс созылған білеудің кез келген
қимасында N z  P, M x  Pyp , M y  Pх p ішкі күш факторлары пайда болады.
Берілген қиманың Е нүктесіндегі кернеуді анықтайық. Күш
әрекеттерінің тәуелсіздік принципі бойынша N z бойлық күші әсерінен
M
N
z  z , Мх ию моменті әсерінен z  x y E , Му ию моментінің әсерінен
A
Ix
My
z 
x E тік кернеулері пайда болады.
Iy

10.3 сурет
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Сонымен, Е нүктесіндегі қорытынды кернеу:
 z ,Е 

My
Nz Mx
P  x p  x E y p  y E 

 yE 
 x E  1 

.
A
Ix
Iy
A 
i 2y
i 2x 
(10.1)

Алынған (10.1) формуласымен қиманың кез келген нүктесіндегі кернеуді
табуға болады. Кернеудің таңбасын дұрыс анықтау үшін, полюс жатқан
квадрант бірінші квадрант деп қарастырылып, ішкі күш факторлары мен
нүктенің координаттары (10.1) формуласына өз таңбаларымен енгізіледі.
Бірінші квадранттағы нүктелерде созушы кернеулер тудыратын ию моменттері
оң танбалы деп саналады.
Қауіпті кернеулер бұрыштық А, С нүктелерінде пайда болады.
Сондық- тан білеудің беріктігі А нүктесі үшін құрылған беріктік шарты
бойынша тексеріледі:
 z ,А 

My
Nz Mx

 yА 
 x А  
A
Ix
Iy

 z ,А 

Nz Mx M y


  ,
A Wx Wy

немесе

мұндағы х А , у А – А нүктесінің координаттары.
Морт материалдардан жасалған білеулер тек қана созушы кернеу
бойынша емес, ең үлкен сығушы кернеу бойынша да тексеріледі.
10.5 Бейтарап сызықтың орнын анықтау
Енді бұрыштық нүктелері жоқ 2.30 суреттегі қиманы қарастырайық.
Бұрыштық нүктелері жоқ қиманың қауіпті нүктелерін табу үшін, алдымен
бейтарап сызыктың орны анықталады. Бейтарап сызықтың бойында жатқан
нүктелерде кернеу нөлге тең. Онда:
P  x p  x б y p  y б 
1

 0,
A 
i 2y
i 2x 

мұндағы x б , у б бейтарап өс нүктелерінің айнымалы координаттары.
P
Есептің бастапқы шарты бойынша  0 болғандықтан:
А
x p  x б yp  yб
1

 0.
i 2y
i 2x
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10.4 сурет
Енді x б , у б координаттарын кезекпен нөлге теңестіріп, х пен у
өстерінің бейтарап сызықпен қиылған кесінділерін табамыз:
xб  

i y2
xp

;

уб  

i x2
.
yp

Кесінділерді (таңбаларын ескеріп) X, У өстеріне өлшеп салып,
алынған т, п нүктелері арқылы бейтарап сызықты жүргіземіз (10.4 сурет).
Суретте бейтарап сызық б. с. деп белгіленген. Бейтарап сызық, координат
өстерін бірінші квадрантқа қарама қарсы үшінші квадрант аркылы қнып
өтеді. Қиманың контурына, бейтарап сызыққа параллель жанамалар
жүргізіп, кауіпті А, В нүктелерін табамыз.
Қауіпті нүктелер үшін беріктік шарты:
А 

My
My
P Mx
P M

 yA 
 x A    ,  B   x  y B 
 x B    
A Ix
Iy
A Ix
Iy

мұндағы x A , y A – А нүктесінің;
x B , y B – В нүктесінің координаттары.
Кернеудің (10.1) формуласы бойынша тұрғызылған эпюрі 10.4 суретте
көрсетілген.
10.6 Қима ядросы
Алынған формула бойынша, бейтарап сызық координаттың бас
нүктесі (қиманың ауырлық центрі) арқылы өтпейді. Сыртқы күштің
эксцентриситеті неғұрлым үлкен болса, бейтарап сызық координаттың бас
нүктесіне соғұрлым жақын, неғұрлым кіші болса – соғұрлым алыс өтеді.
Эксцентриситет нөлге тең болғанда бейтарап сызық пен координаттың бас
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нүктесінің ара қашықтығы шексіздікке ұмтылып, білеу центрлік созылу
деформациясына ұшырайды.
Бейтарап сызықтың бұл қасиетін инженерлік практикада кеңінен
колданады. Морт материалдардың сығуға қарағанда созуға қарсыласу қабілеті
төмен екені бізге белгілі. Бетон, тас, күйдірген кыш сияқты материалдардаи
жасалған азаматтық немесе өндірістік құрылыс элементтерінде, шамасы
мардымсыз, созушы кернеулердің пайда болуы қирау каупін туғызуы мүмкін.
Сондықтан, мұндай құрылыс элементтері үшін қима ядросы тұрғызылады.
Қима ядросы деп ауырлық центрін қоршаған, келесі қасиеті бар
аймақты айтады: сырткы күштің әсер ету нүктесі осы аймақта жатса, қиманың
барлық нүктелерінде таңбалары бірдей кернеулер пайда болады.
Бейтарап сызықтың орнын анықтағанда, полюстің координаттары
белгілі болады. Ядроны тұрғызғанда, керісінше, бейтарап сызықтың орны
белгілі, ал полюстің координаттары белгісіз болады. Сонымен қатар,
бейтарап сызық өзінің бойында жаткан белгілі бір нүктеге қатысты бұрылса,
полюстің түзу сызық бойымен орнын ауыстыру қасиеті де пайдаланылады.
Бейтарап сызықтың теңдеуіндегі x б , у б шамаларын тұрақты, ал
x р , у р координаттарын айнымалы деп алсақ аталған түзудің келесі
теңдеуін аламыз:
x p  x б yp  yб
1

 0,
i 2y
i 2x
осыдан
i 2y
i2
x p   , yp   x .
xб
yб
10.7 Иіліп бұралу
Машина козғалтқыштарының қуаты білікке тісті дөңгелекті, белбеулі,
шынжырлы т.с.с. берілістер арқылы беріледі. Беріліс кезінде білікке сыртқы
айналдырушы моментпен қатар шеңберлік көлденең күштер, кейде центрден
тыс бойлық күштер, шкивтің, тісті дөңгелектердің салмақтары әсер етеді
(10.5, а, б сурет). Сыртқы күштер мен моменттердің әсерінен білік иіліп
бұралып деформацияланады. Көлденең қималарында N z , Q x , Q y , M x , M y әрі
M z ішкі күш факторлары пайда болады. Ішкі N z , Q x , Q y күштерінің білікке
әсерлері, моменттердің әсерлеріне карағанда мардымсыз болғандықтан,
көп жағдайда ескерілмейді.
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10.5 сурет
Білікті беріктікке есептеу үшін, алдымен ішкі күш факторларының
эпюрлері тұрғызылып (10.5, г, д, е сурет), қауіпті (С) қимасы анықталады.
Қауіпті қимадағы қорытынды ию моменті:
M  M 2x  M 2y .

Қауіпті қимадағы бейтарап сызықтың орнын табу үшін, моменттердің
векторлық диаграммасы құрылады (10.5, а сурет). Қорытынды моменттің әсер
ету сызығы қорытынды векторға перпендикуляр бағытта өтетіндіктен,
бейтарап өс қорытынды вектордың бойында жатады. Суретте қорытынды
моменттің әсер ету сызығы ә. с. бейтарап сызық б. с. арқылы белгіленген.
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10.6 сурет
Бейтарап өстен ең алыс жатқан А, В қауіпті нүктелеріндегі кернеулерді
суперпозиция принципіне сүйеніп, келесі формулалрмен анықтаймыз:
z 

M x2  M y2
Wx

; 

Mб
. а.
Wp

Қауіпті А нүктесінің жанынан бөліп алынған шексіз кіші элемент, тік
және жанама кернеулердің әсерінен жазық кернеулі күйде болады (10.6, б
сурет).
Бұл элемент үшін басты кернеулер келесі формуламен
анықталады:
 max/ min 





1
 z   2z  4 2 .
2

10.8 Білікті беріктікке есептеу
Біліктің беріктігін
пайдаланайық:

тексеру

үшін

үшінші

беріктік

теориясын

 эквIII  1  3  .

Басты кернеулердің мәндерін орындарына қойып, беріктік шартын
келесі түрде жазуға болады:
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 эквIII   2z  4 2  .

Енді,  z ,  кернеулерінің орнына мәндерін қойсақ, үшінші теорияның
беріктік шарты ішкі моменттер арқылы өрнектеледі:
 эквIII

M 2  M б2

 .
Wx

Алымдағы радикалды М 2  М б2  М к III деп белгілеп, оны үшінші
теория бойынша келтірілген момент деп атайды.
Дәл осылай, басқа беріктік теориялары үшін де келтірілген моменттерді
тауып, беріктік шарттарын құруға болады.
Біліктердің беріктігін екінші беріктік теориясы бойынша есептегенде
беріктік шарты былай жазылады:
 эквII  0,35 z  0,65  2z  4 2  ,

сонда келтірілген момент мынандай болады:
М кII  0,35М  0,65 М 2  М б2 .

Төртінші теория бойынша, беріктік шарты:
 эквIV   2z  3 2  ,

ал келтірілген момент:
М кIV  М 2  0,75М б2 .

Мордың беріктік теориясы бойынша:
 эквn 

1 
1  2
z 
 z  4 2  ,
2
2

келтірілген момент:
M кM 

1 
1 
М 2  М б2 
М 2  М б2 .
2
2

Білік үшін әртүрлі теориялар бойынша жоғарыда құрылған беріктік
шарттарын жалпы түрге келтіруге болады:
 экв 
n

М к.n
  ,
Wx

Мұндағы n – қолданылған беріктік теорияны көрсетеді.
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Соңғы теңсіздіктен Wx - ты тауып, жобалау есебін шешеді Wx 

М к.n
,


осыдан біліктің диаметрі:
d3

32М к.n
.
  

11 Деформацияланатын серпімді жүйелердің тепе-теңдік күйінің
орнықтылығы
11.1 Бойлық иілу. Дағдарыс күші. Эйлер формуласы
Құрылма элементтері беріктікке, қатаңдыққа есептелгенде, оған әсер
етуші сыртқы күштер мен оның көлденең қималарындағы ішкі күштер өзара
орнықты тепе-тендік күйде деп қарастырылады. Негізінде, кез келген серпімді
жүйенің тепе-тендік күйі орнықты бола бермейді. Мұндай құбылыстар туралы
толық түсінік беру үшін физика курсынан белгілі, келесі мысалдарды еске
түсірейік.
1. Ойыс беттің ең төменгі нүктесіңде жатқан шарды шамалы қозғап
еркіне жіберсек, ол өзінің бастапқы орнына қайта оралады (11.1, а сурет).
Дененің мұндай күйі орнықты тепе-теңдік күй деп аталады.
2. Горизонталь жазықтық бетінде жатқан шарды шамалы қозғап еркіне
жіберсек, ол бастапқы орнына қайтып келмей, қозғалысын тоқтатады (11.1, в
сурет). Бұл құбылыс дененің талғаусыз тепе-теңдік күйі деп аталады.
3. Дөңес беттің ең жоғарғы нүктесіндегі жатқан шарды шамалы қозғап
еркіне жіберсек, ол қозғалысын одан әрі шексіз жалғастыра береді (11.1, д
сурет). Мұндай құбылыс дененің орнықсыз тепе-теңдік күйі деп аталады.
Осыңдай құбылыстарды күш әсер еткен серпімді жүйелерде де байқауға
болады.

11.1 сурет
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Мысалы, шамасы аз бойлық күшпен сығылған сырық иіліп, өзінің түзу
сызықты пішінін шамалы өзгерткенімен, орнықты тепе-тендік күйін
жоғалтпайды (11.1, б сурет). Сығушы күш аз шамаға өссе, деформация да аз
шамаға өседі. Сыртқы күш әсері жойылса, деформация да жойылып, сырық
өзінің бастапқы түзу сызықты орнықты тепе-тендік күйіне қайтып оралады.
Сыртқы күш шамасы кризистік күштен аз ғана артса, сығылған сырықтың
түзу сызықты тепе-теңдік күйі орнықсыз тепе-теңдік күйге айналып, орнықты
қисық сызықты тепе-тендік күйге ауысар еді (11.1, г сурет). Сығылған
сырықты түзу сызықты тепе-теңдік күйінен ажырататын ең кіші сыртқы күш
дағдарыс күші деп аталады.
Тәжірибелік зерттеулерге қарағанда сығушы күштің шамасы аумалы
күштің шамасынан аз болса, сырықтың иілу мөлшері де аз, ал сығушы күштің
шамасы дағдарыс күшінің шамасына жуықтаған кезде сығылған сырықтың
иілу мөлшері едәуір өсіп кетеді (11.1, е сурет). Сондықтан, бұл құбылыс
инженерлік практикада өте қауіпті болып табылады.
Құрылма элементі орнықтылығын жоғалтпай6 қызметін сенімді атқаруы
үшін сығушы күштің шамасы қауіпсіз күштен бір шама кіші болуы тиіс:
Р  [Р],
Pд
– қауіпсіз күш;
n0
Рд – дағдарыс күші;
n0 – орнықтылық қоры еселігі.
Орнықтылық қоры еселігі сырықтың көлденең қимасының пішініне,
материалының қасиеттеріне, жұмыс істеу шарттарына, тағы басқа
факторларға байланысты қабылданады. Мысалы, құрылыс құрылмаларында
қолданылатын көміртекті болат үшін n0 = 1,8... 3,0; шойын үшін n0 = 5... 6;
ағаш үшін n0= 3...4, ал машина жасау өнеркәсібінде пайдаланылатын болаттар
үшін n0=4...5; шойын үшін n0=8...10 т. с. с. Әдетте орнықтылық қоры еселігі
беріктік қоры еселігінен біршама үлкен.
Құрылма элементтерінің орнықтылық мәселесі иілгенде, бұралғанда,
сондай-ақ күрделі деформацияланғанда да орын алуы мүмкін. Ал біз
орнықтылық теориясының ең қарапайым түрі – тек сығылған сырықтардың
орнықтылығын қарастырамыз.

мұндағы [P] 

11.2 Дағдарыс күші. Эйлер формуласы
Бойлық өсінің бойымен сығылған қос топсалы арқалықты
қарастырайық. Сығушы күштің шамасы дағдарыс күшіне теңелгенде арқалық
орнықтылығын жоғалтпай, шамалы иіліп, бейтарап тепе-теңдік күйде болады
(11.2, а сурет).
Июші моменттің таңбалары туралы ереже бойынша иілген арқалықтың дөңес
жағы жоғары жатса, оның қималарындағы июші моменттер теріс, яғни иілу
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мөлшерлері оң танбалы; ал дөңес жағы төмен жатса, июші момент оң, яғни
иілу мөлшері теріс таңбалы болады.
Олай болса координаты z-ке тең арқалықтың қимасындағы июші момент:
M  Pд y.

Арқалық серпімді деформацияланады
дифференциалдық тендеуін құрайық:

Енді

(11.1)
деп,

серпімді

d 2 y Pд y
d2y
EI 2  Pд y немесе

 0.
EI
dz 2
dz
Pд
 2 ,
EI

сызығының

(11.2)

(11.3)

деп белгілейік. Сонда (11.2) теңдеуін келесі түрде жазуға болады:
y   2 y  0.

(11.4)

11.2 сурет
Бұл сызықты дифференциалдық тендеудің шешуі:
y  A cos z   B sin z  ,

мұндағы А және В шеттік шарттардан анықталатын интегралдау
тұрақтылары.
1.

z  0 болса , y  0.

2.

z   болса , y  0.

Бірінші шарт бойынша A = 0, өйткені cos  z =1, sin  z = 0.
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Олай болса

y  Bsin  z

(11.5)

Екінші шарт бойынша В sin   0 . Erep B = 0 болса, онда арқалықтың
кез келген қимасындағы иілу мөлшері нөлге тең болғаны. Бұл шешім есептің
бастапқы шартына қайшы, сондықтан В  0 , sin   0 , яғни   0 ,
, 2,....,n. Осыдан:
n



немесе  
2

n 22
2

.

(11.6)

Алынған (11.3), (116) теңдіктерін салыстырып, мынаны көреміз:

Pд 

n 2  2 EI
2

.

Сығылған арқалық орнықтылығын ең кіші қатаңдық жазықтығында
жоғалтады, олай болса I=Imin яғни

Pд 

 2 EI min
2

,

(11.7)

Енді сырықтың орнықты тепе-теңдік
дағдарыс күшінің ең кіші мәнін табайық:

күйінен ауытқуына сәйкес,

n  0 болса Pд  0.

Бұл шешім есептің бастапқы шартына қайшы. Демек, дағдарыс күші n =
1 болғанда өзінің ең кіші мәніне ие болады:

Pa 

 2 EI min
2

.

(11.8)

Бұл формуланы 1744 жылы Петербург академиясының академигі Л.
Эйлер ұсынғаңдықтан, оны Эйлер формуласы деп атайды.
Erep (11.5), (11.6) теңдеулерін бірге қарастырсақ, сығылған арқалықтың
серпімді сызығы келесі теңдеумен өрнектеледі:
у  В sin

sin

n
z,


n
z  1 болса, онда y  y max  f  B 

n
y  f sin z
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(11.9)

Соңғы теңдеуден z бойынша туынды алып, нөлге теңестірейік:
dy
n
n
f
cos z  0,
dz



n
 0.


n
Олай болса, cos z  0. Косинустың ең кіші мәніне сәйкес аргумент
2

болғандықтан:

n

(11.10)
z  , осыдан z  .
2n

2

мұңдағы f

l
.
2
Демек, талғаусыз күйдегі кос тіректі арқалықтың серпімді сызығы
синусоиданың жарты толқынына сәйкес келеді, ал ең үлкен иілу мөлшері
синусоиданың ортасында жатады (11.2, а сурет).


n  2 болса, z  ; ал n  3 болса, z  .
4
6
Яғни, тірек аралығындағы синусоидалық жарты толқындардың саны nге тең (11.2, б, в сурет).

n   болғаңда z 

11.3 Тірек түрлерінің дағдарыс күшінің шамасына әсері
Бейтарап күйдегі топсалы қос тіректі арқалықтың серпімді сызығы,
синусоиданың жарты толқынымен сәйкес келеді (11.3, а сурет). Еңді, басқа
тіректерге бекітілген арқалықтарды қарастырайық.

11.3 сурет
Бір ұшы қатаң бекітілген арқалықтың екінші ұшында, шамасы дағдарыс
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күшіне тең бойлык күш әсер етсін. Бұл арқалыктың серпімді сызығы,
бейтарап күйдегі топсалы қос тіректі, ұзындығы 2 -ге тең арқалықтың
серпімді сызығының жартысына сәйкес келеді (11.3, б сурет). Олай болса,
қарастырылған арқалықтың дағдарыс күші, ұзындығы 2 -ге тең топсалы қос
тіректі арқалықтың дағдарыс күшіне тең:
Pд 

 2 EI min

2 2



 2 EI min
4 2

.

(11.11)

Енді екі ұшы катаң бекітілген бейтарап күйдегі арқалықты
қарастырайық. Арқалықтың серпімді сызығы синусоиданың екі жарты
толқынына сәйкес келеді (11.3, в сурет). Талғаусыз күйдегі қос тіректі
арқалықтың серпімді сызығымен салыстырып, мынаны көреміз (11.3, а сурет):

Pд 

4 2 EI min
2

.

(11.12)

Дәл осылай, бір ұшы қатаң, ал екінші ұшы топсалы тірекпен бекітілген
талғаусыз күйдегі арқалықтың аумалы күшін табамыз (11.3, г сурет):
Pд 

 2 EI min

0,7 2

.

(11.13)

Бейтарап күйдегі, тіректері әртүрлі сырықтардың дағдарыс күштерін
анықтайтын Эйлер формуласын жалпы түрге келтіруге болады:
Pдa 

 2 EI min

 2

,

(11.14)

мұндағы   сырықтың ұзындығы;
 – тіректің түріне байланысты кабылданатын келтірілген ұзындық
коэффициенті.
Келтірілген ұзындық деп, дағдарыс күші берілген сырықтың дағдарыс
күшіне тең топсалы қос тіректі сырықтың ұзындығын айтады.
11.4 Кернеулері пропорционалдық шектен үлкен сырықтардың
орнықтылығын жоғалтуы туралы түсінік
Бейтарап тепе-теңдік арқалықтың көлденең қимасындағы тік кернеу
келесі формуламен анықталады:

139

2
2 E
Pд  EI min
д 

немесе  д 
.
A  2 A
  


i
 min  ,
I

мұндағы i 2min  min ,
  – сырықтың иілгіштігі деп аталатын,
A
i min
сырық өлшемдері мен тірек түрлерінің дағдарыс күші шамасына әсерін
сипаттайтын өлшемсіз шама.

11.4 сурет
Сонымен, дағдарыс кернеуі:

д 

2 E
2

.

(11.15)

Осы формула бойынша,  д мен  арасындағы тәуелділікті график
түрін- де көрсетуге болады. Бұл график Эйлер гиперболасы деп аталады.
Серпімділік модулі Е = 2 105 МПа, пропорционалдық шегі  пш  200 МПа
болаттан жасалған сырықтың осындай графигі 11.4-суретте көрсетілген.
Графиктен сырық иілгіштігі өскен сайын дағдарыс кернеуі нөлге, ал сырық
иілгіштігі кеміген сайын дағдарыс кернеуі шексіздікке ұмтылатындығын
байқауға болады. Эйлердің формуласын қорытып шығарғанда серпімді
сызықтың дифференциалдық (11.2) теңдеуі пайдаланылған. Бұл теңдеу, сырық
серпімді деформацияланғанда ғана күшін сақтайды. Сондықтан, Эйлер
формуласын сығылған сырықтардағы тік кернеу пропорционалдық шектен
аспағанда ғана пайдалануға болады:
2 E
Pд
д 
  пш немесе д  2  пш ,
А

бұдан Эйлер формуласының қолданылу шартын аламыз:

0 
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2 E
 пш

.

(11.15)

Демек,    0 болғанда Эйлер формуласын пайдалануға болмайды.
Болаттан (  пш  200 МПа ) жасалған сырық үшін:

0 

3.14 2  2  105

 100.
200
Бұл шаманы, 2.36 суреттегі графиктен де көруге болады. Ол үшін
пропорционалдық шегін ордината өсіне өлшеп салып, алынган A нүктесі
арқылы абсцисса өсіне параллель түзу жүргізеді. Түзудің Эйлер
гиперболасымен қиылысқан нүктесі  0 шамасын анықтайды (11.4 сурет).
Тік кернеулері пропорционалдық шектерінен үлкен, сығылған сырықтар
үшін дағдарыс күшін анықтау күрделі мәселелердің бірі. Көптеген
тәжірибелік зерттеулердің нәтижелеріне сүйеніп Ф. С. Ясинский иілгіштігі
кіші
(    0 ) сырықтардың дағдарыс кернеулерін анықтауға келесі
формуланы ұсынған:
 ay  a  b ,

(11.16)

мұндағы
a,
b
материалдарға
байланысты
қабылданатын
коэффициенттер. Қарастырылған болат үшін a = 310 МПа, b= 1,14 МПа.
Иілгіштігі 40    100 болат сырықтардың дағдарыс кернеулері
Ясинский формуласымен анықталып, 11.4-суреттегі DC көлбеу сызығына
сәйкес келеді. Икемділігі   40 сырықтар орнықты деп қарастырылып, тек
беріктікке есептеледі. Кейбір материалдар үшін а, b коэффициенттері
1-кестеде берілген.
1 кесте
Материалдар
Ст 2, Ст 3
Ст 5
Ст 40
Кремнилі болат
Ағаш(қарағай)
Шойын

0
100
100
90
100
110
80

а, Мпа
310
464
321
589
29,3
776

b, МПа
1,14
3,26
1,16
3,82
0,194
12,0

Сығылған сырықтар беріктік қасиетін немесе орнықтылығын жоғалтса,
жүк көтергіштік қабілетінен айырылады. Иілгіштігі үлкен сырықтар үшін
дағдарыс кернеуі қауіпті, ал иілгіштігі кіші сырықтар үшін серпімділік немесе
беріктік шегі қауіпті (материалдың қасиетіне байланысты). Иілгіштігі үлкен
сырықтардың қауіпті дағдарыс күші серпімділік немесе беріктік шегінен
айтарлықтай кіші болуы мүмкін. Сондықтан, сығылған сырықтар беріктікке
есептелумен қатар, міндетті түрде орнықтылыққа да тексеріледі.
Орнықтылық шарты келесі түрде жазылады:

 д  0 ,
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мұндағы 0 

д

– орнықтылыққа қауіпсіз кернеу;
n0
n0 – орнықтылық қоры коэффициенті.

 

Орнықтылықтың қауіпсіз кернеуін сығылу кезіндегі   
мүмкін кернеумен салыстырайық:

   


 0 
Бұдан

0  

жnо

д n

.

 

д n 
 .
ж n 0

Негізгі мүмкіндік кернеудің коэффициентін  

0 ,   

ж
негізгі
n

д n
арқылы белгілеп,
ж n 0

қауіпсіз кернеулерінің арасындағы байланысты былай жазуға

болады:

 0     ,

(11.17)

мұңдағы  – негізгі мүмкін кернеуді азайту коэффициенті.
Негізгі қауіпсіз кернеудің  коэффициентін сырықтың кез келген
иілгіштігі (  ) үшін есептеп шығаруға болады.
Негізгі иілгіштікке кернеудің  коэффициентін пайдаланып, сығылған
сырықтың орнықтылығын тексеру тәртібі төмендегідей болады:
1) Өлшемдері мен пішіні белгілі қиманың ең кіші инерция радиусы мен
сырықтың иілгіштігі анықталады:
i min 

I min

, 
.
A
i min

2)
Сырықтың  иілгіштігі бойынша
орнықтылық- тың мүмкін кернеуі анықталады:

2-кестеден



алынып,

0     .
3) Сығылған сырықтың тік кернеуін орнықтылықтың мүмкін кернеуімен
салыстырылып, орнықтылығы тексеріледі:

 д  0 .
Сығылған сырықтар үшін жобалау есебі келесі теңсіздік бойынша
шешіледі:
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А

Р
.
 

 

Бұл теңсіздікте Р,  белгісіз. Сондықтан бұл есеп біртіндеп жуықтау
тәсілімен шығарылады, яғни олардың бірі белгілі деп есептеліп (мысалы,
Р
I min
инерция
радиусы
  0,5 ), қима ауданы А 
,
i

, сырықтың
min
A
0,5  

 

иілгіштігі анықталады
Кестеден  -ға сәйкес  шамасы алынып,  -мен салыстырылады. Егер
 -пен  -дің арасындағы айырым 4-5%-дан аспаса, онда есеп шешілген деп
  
есептеледі. Егер асып кетсе, онда  -дің орнына 1 
қойылып,
2
А1 , i min , 1 , 1 шамалары қайта анықталады. Анықталған 1 -дің шамасы 1 мен қайта салыстырылады т.с.с.
2 кесте
Иілгіштік
l

i

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Құрылыс болаттары
С-38/23

С-44/29

С-46/33

100
0,988
0,970
0,943
0,905
0,867
0,820
0,770
,0715
0,655
0,582
0,512
0,448
0,397
0,348
0,305

1,00
0,987
0,968
0,635
0,892
0,843
0,792
0,730
0,660
0,592
0,515
0,440
0,383
0,330
,285
0,250

1,00
0,986
0,965
0,932
0,888
0,837
0,780
0,710
0,637
0,563
0,482
0,413
0,350
0,302
0,256
0,226
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ЖСБ

Шойын

Ағаш

1,00
0,97
0,95
0,91
0,87
0,83
0,79
0,72
0,65
0,55
0,43
0,35
0,30
0,26
0,23
0,21
0,19

1,00
0,97
0,91
0,81
0,69
0,57
0,44
0,34
0,26
0,20
0,16

1,00
0,99
0,97
0,93
0,87
0,80
0,71
0,60
0,48
0,38
0,31
0,25
0,22
0,18
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08

12 Динамикалық күштер
Күш нөлден бастап соңғы шамасына жеткенше баяу өсіп, соңында
тұрақты болып қалатын болса, статикалык күш деп аталады. Статикалык күш
әсер еткен құрылманың үдеуі мардымсыз болғандықтан, инерция күші нөлге
тең.
Шамасы жылдам өзгеретін күш динамикалық күш деп аталады.
Динамикалық күштің әсерінен құрылма немесе оның элементтері елеулі
тербелістерге ұшырап, тербеліс жылдамдығының өзгеруіне байланысты,
жүйеде масса мен үдеудің көбейтіндісіне тең инерция күші пайда болады. Бұл
күш бастапқы күшке қарағаңда бірнеше есе үлкен болуы мүмкін.
Динамикалық күштер, соққы, айнымалы кайталанбалы т. б. Күштер болып
бөлінеді. Машина бөлшектерін динамикалық күшке есептеу, статикалық
күшке есептеуге карағаңда әлдеқайда күрделі.
Құрылма элементін динамикалық күшке есептеу үшін теориялық
механикадан белгілі Даламбер принципін қолданады. Бұл принцип бойынша
қозғалыстағы кез келген денені сыртқы және инерция күштерінің әсерінен
кандай да бір мезетте лездік тепе-теңдікте болады деп қарастыруға болады.
Егер жүйенің инерция күшін анықтауға мүмкіндік жоқ болса (мысалы, соққы
күші әсер еткенде), ішкі күштерді, деформацияны анықтау үшін энергияның
сақталу
заңы
қолданылады.
Динамикалық
күштердің
әсерінен
материалдардың механикалық касиеттері өзгереді. Мысалы, статикалық
күштің әсерінен материалдар пластикалық қасиет көрсетсе, динамикалық
(соққы) күштің әсерінен морттық қасиет көрсетуі мүмкін, т. с. с.
12.1 Бірқалыпты үдемелі қозғалған машина бөлшектерін беріктікке
есептеу
Кранның болат сымнан есілген арқанына ілінген білеу сыртқы Р
күшінің әсерінен y өсінің бағытында бірқалыпты үдемелі қозғалыста болсын
(12.1, а сурет). Динамикалық күш әсерінен сырық үлкен деформацияға
ұшырамайды, қатаңдығы жеткілікті деп қарастырайық. Сырыққа сыртқы Р
күшінен басқа көлемінде бірқалыпты таралған, карқындылығы q -ға тең өзінің
салмағы Q  q инерциялық күш Pи әсер етеді. Есептеу сүлбелері күштердің
әрқайсысы үшін 12.1, б, в, г суреттерде жеке көрсетілген.
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12.1 сурет
Ұзындығы бірге тең білеу бөлігінің инерция күші келесі формуламен
анықталады:
a
P1и  q .
g
Статиканың келесі теңдеуін құрайық:

 y  0,

P  Q  Pи ,

Pи  P  Q.
Енді июші мометтің эпюрін салып (12.1, д, е сурет), сырықтың
ортасыңдағы күш түскен қима қауіпті екенін көреміз.
Қауіпті қимада:

бұдан

M  q

 / 22
2

 P1и

 / 22
2



q 2

немесе
g 2  a 
1   ,
M
8  g 
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8



g 2
8g

a,

мұндағы

q 2

қауіпті кимадағы статикалық июші момент екенін ескер3
 a
сек, M дин  M ст 1   болады. Демек, динамикалық июші момент
 g
 a
статикалық июші моменттен 1   есе үлкен. Жақшадағы шаманы кдин
 g
арқылы белгілеп, динамикалық еселік деп атайды:
a
k дин  1  .
g

12.2 сурет
Сырықтың қауіпті қимасындағы ең үлкен тік кернеу:
дин 

M дин
немесе  дин  k динст .
Wx

Беріктік шарты:
max
 max
дин  k дин ст   .

Алдыңғы мысалда иілген сырықты қарастырдық. Енді сыртқы Р күшінің
әсерінен z өсінің бағытында бірқалыпты үдемелі қозғалған сырықты
беріктікке есептейік (12.2 сурет). Сырыққа төменгі ұшына ілінген дененің Q
Q
салмағы мен Pи  a инерция күші әсер етеді. Қозғалыстың үдеуі z өсімен
g
бағыттас болғандықтан, инерция күші кері бағытталған. Сырықтың көлденең
қимасындағы кернеулерді анықтау үшін оны қималар тәсілі бойынша А – А
жазықтығымен қиып, статиканың теңдеуін құрайық:
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 Z  0,

N дин  Q 

Q
a  0,
g

мұндағы N дин   дин A;
А – көлденең қиманың ауданы.
Олай болса:
 a
Q a
 дин A  Q1  , немесе  дин  1   .
A g
 g
Q
Енді
  ст  статикалық кернеу екенін ескерсек:
A
 a
 дин   ст 1  ,
 g
a
мұндағы 1   k дин  динамикалық коэффициент.
g
Сонымен, бірқалыпты үдемелі қозғалыстағы машина бөлшегінің кез
келген нүктесіндегі динамикалық кернеу, сол нүктедегі статикалық кернеуді
динамикалық еселікке көбейткенге тең.
12.2 Соғылған сырықты беріктікке есептеу
Бір ұшы қатаң бекітілген вертикаль білеудің жоғарғы ұшына (қимасына)
h биіктігінен белгілі бір жылдамдықпен салмағы Р-ға тең жүк құлап түссін
(12.3 сурет). Мұңдай құбылыс соққы деп аталады. Құлаған дененің сырыққа
жанасқан мезетіне сәйкес келетін жылдамдық келесі формуламен анықталады:

V  2gh .
Жоғарыдан құлаған дене сырықтың A – А қимасына жанасқаннан кейін,
1 
 1
шамасы өте аз 
,
 с уакыттың ішінде жылдамдығынан ажырап, үдеуі
 100 1000 
кенеттен артып кетеді.

12.3 сурет
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Үдеудің өзгеру заңдылығын анықтау өте күрделі болғаңдықтан, инерция
күшінің шамасын анықтау да өте күрделі. Сондықтан, соғылған машина
бөлшектеріндегі кернеу мен деформацияны табу үшін Даламбер принципі
емес, энергияның сақталу заңы қолданылады. Соққыға есептеу теориясы
келесі жорамалдарға негізделіп құрылады.

12.4 сурет
Соғылған машина бөлшегі есептелгенде, оның көлеміңдегі кернеу
пропорционалдық шектен кіші, деформациясы серпімді, ал олардың
арасыңдағы тәуелділік Гук заңына бағынады деп қарастырылады. Соққыға
ұшыраған жүйенің нүктелерінің динамикалық орын ауыстыру шамаларының
қатынастары статикалық орын ауыстыру шамаларының қатынастарымен
бірдей. Мысалы, шамалары бірдей статикалық және динамикалық күштердің
әсеріне ұшыраған арқалық үшін келесі пропорцияны құруға болады (12.4, а, б
сурет).
y1g y 2g

 k дин ,
y1c y 2c
мұндағы y1g, у1c, y2g, y2c – бірінші, екінші нүктелердің статикалық және
динамикалық орын ауыстыру шамалары.
Арқалықтың серпімді өстері өзара ұқсас (12.4, а, б сурет).
Жүйенің соққы тиген жеріндегі нүктесінің қозғалыс жылдамдығы нөлге
теңелген мезетте, басқа нүктелерінің де жылдамдықтары нөлге тең болады.
Осы жорамалдарға сүйеніп, 12.3 суретте көрсетілген сырықтың кернеуі
мен деформациясын анықтайық. Соғушы дененің h биіктіктен құлағандағы
жасайтын жұмысы (12.3 сурет):
A  Qh   дин  ,

мұндағы  дин – соғушы және соғылушы денелердің жанасу нүктесінің
орын ауыстыру шамасы (сырықтың абсолют қыскаруы)  дин   1   2 .
Ішкі күш арқылы өрнектелген деформацияның потенциалдық
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энергиясы:
U

1
N дин ,
2

мұндағы N  Qk дин.
Энергияның сақталу заңы бойынша сыртқы күштің (салмақтың) жасаған
жұмысы деформацияның потенциалдық энергиясына тең:
1
Qh   дин   Q дин немесе 2h   дин   k дин дин.
2

Енді k дин 

 дин
екенін ескерсек:
 ст
 2дин  2 ст  дин  2 ст h  0.

Алынған екінші дәрежелі тендеуді шешеміз:

 дин   ст   2ст  2h ст .
Түбірдің оң таңбасын қалдырамыз, өйткені теріс таңба есептің
физикалық мағынасына қайшы келеді.
Олай болса

2h
 дин   ст 1  1 
 ст



   ст k дин ,



мұндағы

2h
.
 ст
Сондай-ақ, динамикалық кернеу, статикалық кернеуді динамикалық
коэффициентке көбейткенге тең:
k дин  1  1 


2h
 дин   ст 1  1 
 ст



   ст k дин .



Енді дербес жағдайларды қарастырайық.
1. Машина бөлшегіне лездік соққы күші әсер етсін (h=0):

k дин  1  1  0  2.
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Демек,

 дин  2 ст , дин  2ст .

2) Соғушы дененің құлап түсетін биіктігі, сол дененің салмағындай
күштің әсерінен соғылушы сырықта пайда болған абсолют ұзару (қысқару)
шамасына қарағанда әлдеқайда үлкен болса, динамикалық коэффициент
келесі формуламен анықталады:

k дин  1 

2h
.
 ст

Соққы күштің әсерінен иілген сырықтардың динамикалық
коэффициенттерін анықтау үшін  дин орнына yдин,  ст орнына yст; бұралған
сырықтар үшін  дин орнына дин ,  ст орнына ст қойылады.
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