
Лекция 1 
1.1. Предмет и основни понятия на механиката. 
В основата на науката механика лежат закони, получени от многовековния опит на 
човечеството, свързан с определен клас природни явления. Нейното възникване и 
развитие е свързано с развитието на производителните сили на обществото (с 
нивото на техническото оборудване на производството). 
Систематизацията и обобщаването на натрупания опит на човечеството 
осигуряват възможност за формулиране на основните закони на механиката. 
Главните заслуги за създаване на основните принципи и закони на механиката 
принадлежат на Галилео Галилей (1564-1642) и особено на Исак Нютон (1642-
1727).  
1.1.1. Предмет на механиката.  
Съществуват различни форми на движение на материята – механична, топлинна, 
химична, електромагнитна и други. Механиката изучава най-простата форма на 
движение на материята – механичната форма. Тя е наука за общите закони на 
механичните движения и равновесието на материалните тела, както и за 
възникващите при това механични взаимодействия. 
Под механично движение на даден материален обект се разбира изменение на 
неговото положение по отношение на други материални обекти. Покоят на 
материалните обекти е частен случай на механичното движение.  
Механичното взаимодействие  между материалните обекти е взаимодействие, 
което ги привежда в движение (в частния случай – покой) или ги деформира, или 
едновременно предизвиква и двете. Механичното взаимодействие може да се 
осъществи и без механичен контакт на материалните обекти. Пример за това е 
гравитационната сила на Земята. 
Раздели на механиката 
Техническата механика се подразделя на статика, кинематика и динамика. 
В статиката се разглеждат въпросите на еквивалентност на системи сили, 
приложени върху материални обекти (замяна на една система сили с друга, която 
има същото механично въздействие върху телата). Освен това се разглеждат 
необходимите и достатъчни условия за равновесие на система сили. 
В кинематиката се разглеждат различните видове движения, които извършват 
материалните тела. 
В динамиката се разглежда взаимовръзката между различните видове движения, 
извършвани от материалните обекти и пораждащите ги сили. 
В зависимост от разглежданите материални обекти, извършващи механично 
движение, механиката се разделя на механика на материална точка, механика на 
материална система и механика на абсолютно твърдо тяло.  
 
1.1.2. Основни понятия 
В механиката материалните обекти се различават по геометричната си форма и по 
разпределение на масата в обема им, при предположение за еднаквост другите 
физически свойства. Разглеждат се следните материални обекти: материална 
точка, абсолютно твърдо тяло и система от материални точки. 
Материална точка е тяло, размерите на което могат да се пренебрегнат при 
някои задачи при изучаване на движението му. Тя се отличава от геометричната 
точка по това, че притежава маса и притежава свойството инертност, както и 
способността да си взаимодейства с други материални тела. 
Понятието материална точка е абстракция, обоснована от многократни 
наблюдения върху движението на телата. Например, ако дадено материално тяло 
има малки размери в сравнение с другите тела или в сравнение с разстоянията 



между материалните тела и ако разликата в движенията на отделните негови 
точки нямат съществено значение, размерите могат да се пренебрегнат и да се 
разглежда като материална точка. Материалната точка може да се разглежда и 
като абстрактен образ на материалните частици, от които е съставено реалното 
тяло. Като пример може да се посочи изучаването на движението на планетите 
около Слънцето, при което те се разглеждат като материални точки, защото 
техните размери са много малки в сравнение с разстоянията им до Слънцето. 
Абсолютно твърдо тяло е тяло, при което разстоянията между кои да са две 
точки от него остава постоянно независимо от силите, приложени към него.  
Всяко реално тяло вследствие на взаимодействието си с другите тела изменя 
формата си (деформира се). Големината на тези деформации зависи от 
материала на тялото, геометричните му размери и силите приложени към него. 
Отчитането на тези деформации има съществено значение при пресмятане на 
якостните качества на машинните детайли и конструкции. 
Механична система от материални точки или тела е съвкупност от материални 
обекти, в които положението или движението на всеки от тях зависи от 
положението и движението на всички останали обекти. Определящ признак за 
механична система е наличието на сили на взаимодействие между частите й. 
Класически пример за механична система е Слънчевата система, в която всички 
планети са свързани със сили на притегляне (гравитация). 
Наличието на механично взаимодействие изисква то да бъде измервано. Израз на 
обективното съществуване на механичното взаимодействие и неговата 
количествена мярка е силата. 
Понятие за сила. 
Силата е мярка за механичното взаимодействие между телата. Чрез нея се 
изразява големината, направлението и посоката на това взаимодействие. 
Следователно силата е векторна величина, която се определя с четири елемента 
(фиг.1.1): приложна точка, директриса (направление на действие), посока и 
големина. 
Директрисата на силата се определя от приложната й точка А и посоката й на 
действие. 
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  Фиг. 1.1. Представяне на сила 
 
Големината на силата се определя чрез сравняване с еталонна сила, която е 
приета за единица. Основната единица за сила се определя от международната 
измервателна система единици СИ. Основните величини в механиката и 
единиците за измерването им съгласно системата СИ са три: 

- за дължина  – метър  – m; 
- за маса   - килограм - kg; 
- за време   - секунда - s 



Силата, както и нейната единица за измерване са производни величини. За 
единица сила се приема силата, която придава на тяло с маса 1 kg ускорение 1 
m/s2. Тя се нарича нютон (N). Съгласно основният закон на динамиката 
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В механиката се използват кратни на нютон единици: деканютон (1 daN = 10 N), 
килонютон (1 kN = 1000 N) и меганютон (1 MN = 106 N). 
В техническата измервателна система МКГС единицата килограм е единица за 
сила. Връзката между килограм – сила (1 kgf) и нютон е: 
 1 kgf = 9.80665 N ≈ 9.81 N. 
Силите като вектори се означават с главни латински букви, например P, F, S. 
 
Проекция на сила върху ос и равнина. 
Нека е зададена сила P = AB и ос s върху правата b с положителна посока, 
определена от единичния вектор e (фиг.1.2). С A’, B’ се означават проекциите на 
точките A и B (началната и крайната точка на силата P) върху правата b. 
Получената насочена отсечка Ps = A’B’ се нарича ортогонална проекция на силата 
P върху оста s. 
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  Фиг. 1.2. Проекция на сила 
 
Алгебричната стойност на проекцията на силата може да се изрази с равенството: 

ϕcosPePPS =⋅=
rr

 
където φ е ъгълът между оста b и направлението на силата P.  
 
Аналитично и графично представяне на силите. 
Ако в пространството, в което действа дадена сила е зададена декартова 
координатна система, тази сила може да се представи с проекциите си върху 
трите координатни оси.  
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  Фиг. 1.3. Компоненти на сила 
  
Ако с α, β и γ се означат ъглите, които разглежданата сила сключва с трите 
координатни оси (фиг. 1.3) на координатната система, проекциите на силата Px, Py, 
Pz могат да се запишат във вида: 
 X = Px = P cos α ;   Y = Py = P cos β ;  Z = Pz = P cos γ 
Тези проекции се наричат компоненти на силата върху координатните оси.  
 
Аксиоми на механиката 
Като наука механиката се изгражда върху основата на няколко аксиоми. Аксиомите 
са основни твърдения, които не се доказват, но са потвърдени от многовековния 
опит на човечеството. Нютон, използвайки свои и на предшествениците си 
наблюдения, опити и размишления, ги формулира за първи път и ги подрежда в 
логична система. Построената върху тези аксиоми механика се нарича класическа 
механика. 
 Аксиома 1. Всяка изолирана материална точка се намира по отношение на 
абсолютната (Коперникова) координатна система в състояние на покой или 
праволинейно равномерно движение (принцип на инерцията). 
  Изолирана материална точка е тази, върху която не въздействат други 
материални обекти. Съгласно аксиомата такава материална точка не може сама 
да измени състоянието си на покой или праволинейно равномерно движение. 
 Аксиома 2. Ускорението на една материална точка е пропорционално на 
приложената върху нея сила P

r
и има направление и посока, еднакви с тези на 

силата. Векторният вид на това твърдение може да се запише във вида: 
amP rr
⋅=  

Коефициентът на пропорционалност m не зависи от приложената сила, а е 
свойствен на материалната точка и се нарича маса. В класическата механика се 
смята, че масата на точката не зависи от скоростта й и за определяне на масата 
може да се използва количеството вещество. Ако горното равенство се приложи 
към свободното падане на материална точка, върху която действа силата на 
теглото на точката се получава: 



    gmG rs
⋅=  

където е земното ускорение. gr

 Аксиома 3. Две материални точки (тела) си взаимодействат със сили, които 
имат една и съща директриса – правата, която свързва двете точки, еднакви 
големини и противоположни посоки (принцип на действието и 
противодействието) 
    2112 PP
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 Фиг. 1.4. Действие и противодействие 
 
Обикновено едната от силите се нарича действие, а другата – противодействие. 
Затова понякога аксиомата се изразява по следния начин: на всяко действие 
отговаря равно по големина противодействие. 
 Аксиома 4. Ако върху една материална точка действат две сили и 1P

r
2P
r

, 
ускорението , което тя получава, е равно на геометричния сбор от ускоренията ar

1ar  и 2ar , всяко от които точката би получила, ако силите действаха поотделно. 
Това твърдение е известно като ‘Принцип на независимото действие’. То може да 
бъде лесно доказано: 
 21 aaa rrr

+= ;   като се умножи това равенство (лявата и дясната страна) с 
масата m се получава; 

21 amamam rrr
⋅+⋅=⋅  

Тъй като: 
 amR rr

⋅=  ;   ; 11 amP rr
⋅= 22 amP rr

⋅=  

се получава: 21 PPR
rrr

+=  
 Следствие 1. Ако върху една материална точка действат едновременно 
две сили и , състоянието на точката няма да се измени, ако върху нея вместо 

силите и се приложи равнодействащата 
1P
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, получена по правилото на 
паралелограма.  
Когато двете сили, които действат върху материалната точка имат обща 
директриса, еднакви големини и противни посоки, т.е. 1P

r
= - , то 2P

r
0=R

r
 и 

ускорението е . В този случай двете сили са еквивалентни на нула и системата е в 
равновесие.  
 Следствие 2. две сили, приложени върху абсолютно твърдо тяло или 
материална точка са в равновесие тогава и само тогава, когато имат обща 
директриса, еднакви големини и противоположни посоки. Такава двойка сили се 
наричат противоположни или статична нула.  
 Следствие 3. Ако към дадена система сили, приложени към абсолютно 
твърдо тяло, се прибави или извади уравновесяваща се система сили, действието 
на дадената система сили не се изменя. 
 Следствие 4. Действието на една сила върху абсолютно твърдо тяло не 
се изменя, ако се плъзне тази сила до произволна точка от директрисата й. 
Доказателството на това следствие може да се получи, изхождайки от фиг. 5. 



Зададена е сила P с приложна точка A. В друга точка от директрисата на силата 
може да се прибави уравновесяваща се двойка сили P’1 и P”2, при което се избира 
големината на силите да е еднаква с големината на зададената сила P. Силите P 
и  P’1 образуват статична нула, която може да се отстрани от тялото без това да 
промени кинематичното му състояние. Остава само силата P”2, която е равна на 
изходната сили, но плъзната до нова приложна точка B.   
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  Фиг. 1.5 Плъзгане на сила 
 
Аксиома 5. Две сили приложени в една точка, могат да се заменят с една сила, 
приложена в същата точка, която е равна на геометричния сбор на тези сили 
(правило на паралелограма) – фиг. 1.6 
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 Фиг. 1.6. Геометричен сбор на сили 
 
Двете сили P1 и P2, приложени в точка А могат да се заменят със силата R, която 
се явява геометричен сбор на силите. Това може да се запише с равенството: 
   RPP

rrr
=+ 21  

В този случай системата сили 1P
r
и 2P

r
е еквивалентна на силата R

r
. Когато една 

система сили е еквивалентна на една единствена сила тя се нарича 
равнодействаща на системата сили. Следователно силата R

r
се явява 

равнодействаща на системата сили 1P
r
и 2P
r

. 
Замяната на една система сили с друга по-проста система се нарича редукция. В 
случая замяната на системата сили P1 и P2, с равнодействащата R

r
е редукция. 

Графически равнодействащата се определя, като се построи мащабно 
паралелограмът на силите силите.  
 
 
Несвободно твърдо тяло. Опорни реакции. Принцип на освобождаване на 
връзките. Някои прости опори 
Несвободно твърдо тяло се нарича тяло, върху произволните премествания на 
което са наложени известни ограничения, посредством други тела.  
Телата, които ограничават свободата на движение на дадено твърдо тяло се 
наричат връзки (опори). 



Всяко несвободно тяло, върху което са приложени външни сили, действа с 
определени сили върху опорите си. Съгласно аксиомата за действието и 
противодействието опорите противодействат на тялото с право противоположни 
сили, които се наричат опорни реакции или реакции на връзките. Опорните 
реакции спадат към категорията на външните сили и са приложени 
непосредствено върху разглежданото тяло.   
За несвободните тела е в сила следната аксиома: Кинематичното състояние на 
едно несвободно тяло не се изменя, ако то се освободи от наложените му връзки и 
се заменят със съответните опорни реакции (принцип на освобождаването). 
Чрез принципа на освобождаването всяко несвободно тяло може мислено да се 
разглежда като свободно.  
Някои прости опори 

- Сфера върху неподвижна хоризонтална равнина. Равнината 
ограничава движението на сферата, следователно тя е опора на сферата 
(фиг.1.7). Ако мислено се освободи сферата от връзката с равнината, за да остане 
тя в покой, е необходимо в допирната точка А да се приложи силата N, право 
противоположна на теглото на сферата G. Силата N е реакцията на равнината 
върху тялото, а сферата може да се смята за свободно тяло под действие на 
двете сили G и N.  
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Фиг. 1.7. Опора на сфера върху равнина. 
 
- Тяло, окачено на нишка. Реакцията на нишката е насочена по оста й 

(фиг. 8). Нишката е окачена в точка А, а в края й е закрепено тяло с тегло (товар) 
G. теглото на приложеното тяло представлява силата на опъване на нишката, а 
силата на противодействие на нишката върху товара е силата N.  
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 Фиг. 1.8. Тяло, окачено на нишка 
 

- Греда, опряна върху гладки повърхнини. Типична схема на греда опряна 
върху гладки повърхнини е показана на фиг. 9. Гредата има тегло G (действието), 
приложена в центъра на тежестта на гредата и се опира в точка D върху гладка 
повърхнина и в точки A и B върху хоризонтална и вертикална повърхнина.  
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Фиг. 1.9. Греда, опряна на гладки повърхнини 



 
Реакциите в местата допира на гредата имат направления и посоки, показани на 
схемата. Определянето на тези сили ще бъде показано по-нататък. 
- Неподвижна цилиндрична става. Неподвижната цилиндрична става 
препятства произволното постъпателно движение на тялото, но позволява 
завъртане около оста на цилиндричното тяло на ставата.  
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Фиг. 1.10. Неподвижна цилиндрична става 
 

Реакцията А на неподвижната цилиндрична опора минава през оста на ставата. 
Големината и направлението на реакцията са неизвестни предварително. Те се 
определят в зависимост от натоварването на тялото (действащите върху него 
сили). 
- Подвижна цилиндрична става. Директрисата на реакцията минава през 
центъра на ставата (фиг.11) и е перпендикулярна на опорната равнина. В този 
случай неизвестна е само големината на реакцията.  
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Фиг. 1.11. Подвижна цилиндрична става 
 

- Сферична става. Тази става не препятства въртенето на тялото около 
произволна ос, минаваща през центъра на ставата. Реакцията на сферичната 
става минава през центъра й и може да има произволно направление в 
пространството. Следователно реакцията им три компоненти по различните оси в 
декартовата координатна система. 
- Прътова опора. Връзката в този случай се осъществява с помощта на 
безтегловен твърд прът, свързан с тялото. Върху пръта не действат външни сили. 
Смята се, че той има задача само да създава опора за тялото. Реакцията на пръта 
върху тялото е приложена по оста на пръта (фиг.1.12) 
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Фиг. 1.12. Прътова опора. 



 
 

 


