
Лекция 7 
Якостни условия за оразмеряване на конструкционни елементи 
 

7.1 Напрегнато състояние в околността на точка 
Хипотезата за непрекъснатост на строежа на еластичните тела предполага, че 
разрезните сили в произволно сечение са разпределени непрекъснато по площта 
му. Приема се, че през произволна точка M от еластично тяло, натоварено със 
самоуравновесяваща се система от сили, е направено произволно мислено 
сечение с нормала n и център на тежестта C (Фиг. 7.1). Точката M се задава с 
координатите си x,y,z, сечението с координатите на центъра на тежестта му xC, yC 
и zC и направляващите косинус директори λ, μ, и ν, зададени спрямо неподвижна 
координатна система x,y,z. 
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 Фиг. 7.1. Напрегнато състояние около точка 
 
Разглежда се околността на точка M, в лявата или дясна част на разрязаното тяло. 
С  ΔF се означава елементарната площ, обхващаща точката. Върху тази площ 
действат разрезни сили, като след привеждането им към центъра на тежестта на 
елементарната площ ΔF се получава главен вектор nP

r
Δ   и главен момент nM

r
Δ . 

При достатъчно малка стойност на площта ΔF може да се пренебрегне наличието 
на момента nM

r
Δ . 

Отношението 
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, дава средната интензивност на разпределение на 

разрезните сили в околността на точка M. Границата на това отношение, когато 
, определя интензивността на разрезните сили, която в съпротивление на 

материалите се нарича пълно напрежение в околността на точката M от 
даденото сечение: 

0→ΔF

 
dF
Pd

F
P

p nn

F
n

rs
r

=
Δ
Δ

=
→Δ

lim
0

 

Тъй като се разглежда интензивността на повърхностно разпределени сили, 
напрежението не зависи от формата на площадката ΔF и има дименсия N/m2, 
наречен паскал: 1 N/m2 = 1 Pa. Един паскал е малка величина, затова се използва 
производна величина мегапаскал: 1 MPa = 106 Pa. 



В общия случай векторът на пълното напрежение зависи от мястото на точката в 
тялото (координатите x,y,z) и от направлението на сечението (косинус-
директорите λ, μ, ν), т.е. 
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Векторът пълно напрежение np
r

 е в общо положение и за неговото определяне е 
удобно да се разложи на компоненти спрямо определена координатна система. 
 
Компоненти на пълното напрежение 
Разглежда се неподвижна координатна система x,y,z. Спрямо тази координатна 
система векторът  има компоненти: np

r
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където  е съставяща на вектора пълно напрежение по направление на оста x; nxp
r

nyp
r

,  - съответно по оси y и z. nzp
r

Условно се приема следният начин на индексация: първият индекс посочва 
нормалата на сечението, в което действа напрежението, а вторият индекс – оста 
за която се определя компонента. 
 
Компоненти на пълното напрежение спрямо локална координатна 
система. 
Избира се координатна система с начало в точката, за която се разглеждат 
напреженията, и оси: x – съвпадаща с нормалата n на сечението; y и z – лежащи в 
сечението  (за напречни сечения на греди те се приемат успоредни на главните 
инерционни оси на сечението) (Фиг. 1). 
Векторът  се разлага по направление на нормалата n и тангентата t на 
сечението в точка M. Осите n и t образуват дясно ориентирана координатна 
система и  може да се представи във вида: 
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където xn σσ rr
=  се нарича нормално напрежение. То е положително, ако е 

насочено навън от сечението (по положителната посока на нормалата). 
Положителното нормално напрежение се нарича напрежение на опън, а 
отрицателното – напрежение на натиск. 
nτ
)  се нарича тангенциално напрежение . То е положително, когато е насочено по 
положителната посока на тангентата. Тъй като тангенциалното напрежение лежи в 
равнината на осите y и z то може да бъде разложено по тези оси: 
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или за напрежението : np
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Компонентите xσ
r

, xyτv  и xzτv  се наричат напрежения в околността на точка. 
 
Напрегнато състояние в околността на точка 
През една точка от еластично тяло може да се прекарат безброй много сечения и 
във всяко сечение съществува вектор пълно напрежение за околността на точката.  
Съвкупността от векторите на пълното напрежение за околността на дадена точка 
се нарича напрегнато състояние на тялото в точка. 



Напрегнатото състояние може да се представи с напреженията в три взаимно 
перпендикулярни сечения. Предполага се, че с начало в произволна точка M е 
зададена координатна система x,y,z. Разрязва се мислено тялото с две успоредни 
равнини, които са перпендикулярни на оста x и са разположени на малко 
разстояние една от друга. Означават се с xp

r
и 'xp

r
 векторите на пълното 

напрежение в получените две сечения. В граничния случай при  двете 
равнини ще се слеят в една, т.е. може да се приеме, че двете равнини 
пространствено ще изобразяват лявото и дясно сечение с нормала x от 
разглежданото тяло, в който векторите пълно напрежение 
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големина и противоположни по посока 
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. 
По същия начин с две други успоредни равнини на разстояние 0→Δy  може да се 
представи лявото и дясното сечение с нормална ос y и вектори пълно напрежение 

= - '  и с трета двойка успоредни равнини на разстояние yp
r

yp
r 0→Δz  - лявото и 

дясното сечение в равнина, перпендикулярна на оста z и вектори на пълно 
напрежение zp

r
= - 'zp

r
. 

Ако се прекарат едновременно трите двойки равнини и се приеме че разстоянията 
между успоредните равнини се остави да клони към нула, то се получават три 
взаимно перпендикулярни равнини (сечения), в които действат векторите на пълно 
напрежение , иxp

r
yp
r
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r

 (фиг. 7.2). При разлагането на тези вектори на компоненти 
по осите x,y,z се получават девет компонента, които се подреждат в една матрица: 
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която се нарича тензор на напреженията.  
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 Фиг. 7.2. Напрегнато състояние в околността на точка 



 
Стълбовете на тензора са образувани от компонентите в една площадка, а 
редовете са съставени от напреженията в различни площадки, но успоредни на 
една и съща ос. 
Тангенциалните напрежения се подчиняват на закона за взаимност. Съгласно този 
закон за тангенциалните напрежения са в сила следните равенства: 
 yxxy ττ = ;  zxxz ττ = ;  zyyz ττ =  
Ако са известни напреженията в околността на дадена точка в три взаимно 
перпендикулярни сечения с нормали x,y,z (тензора на напреженията), то може 
да се определи пълното напрежение в произволна площадка минаваща през 
разглежданата точка. Поради тази причина може да се смята, че със задаването 
на пълните напрежения в три взаимно перпендикулярни площадки, минаващи през 
дадена точка, се определя напрегнатото състояние в разглежданата точка 
(съвкупността от пълното налягане в произволни площадки). 
 
Главни напрежения 
Векторът пълно напрежение np

r
 се изменя по големина и направление при 

промяна на сечението през разглежданата точка. Доказва се, че съществуват 
сечения, в които направлението на вектора пълно напрежение съвпада с 
нормалата на сечението т.е. nnp σvr

=  ( 0=nτ
r

). Тези напрежения се наричат 
главни напрежения. Площадките, в които действат тези напрежения се наричат 
главни площадки, а направленията на главните площадки – главни 
направления. В главните площадки няма тангенциални напрежения. 
 
Вид на напрегнатото състояние 
Видът на напрегнатото състояние се определя от броя главни напрежения, 
различни от нула. Ако 01 ≠σr ; 02 ≠σr ; 03 ≠σr , напрегнатото състояние е 
тримерно. При две главни напрежения различни от нула напрегнатото състояние 
е двумерно и при едно напрежение различно от нула – едномерно.  
 

1. Якостни условия за оразмеряване в условията на едномерно 
напрегнато състояние 

При едномерното напрегнато състояние само едно от главните напрежения е 
различно от нула, което се означава със xσ . Ако xσ >0 ( 0; 321 === σσσσ x ) в 
околността на дадената точка има опън, а ако xσ <0 ( 0; 321 === σσσσ x ) – 
натиск. 
Под действие на елементарната сила dN = σx.dF обемът на материала, 
ограничаващ околността на дадена точка във формата на елементарен 
паралелепипед, ще се деформира, при което ръбът dx ще се удължи с Δ(dx) – 
фиг.7.3. Изменението на дължината на ръбовете Δ(dx) се нарича абсолютна 
линейна деформация, а отношението им към първоначалната дължина на 
съответния ръб – относителна линейна деформация за околността на дадена 
точка M:  
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 Фиг. 7.3. Деформация на елементарен паралелепипед 
 
За повечето машиностроителни материали съществува линейна връзка между 
xσ и xε (до определена стойност на xσ ): 

  xx εσ ⋅= E  или 
E
x

x
σ

ε =     (1) 

Коефициентът на пропорционалност Е се нарича деформационен модул и се 
определя експериментално за всеки конкретен материал. Тъй като xε е 
безразмерна величина, E има дименсия [N/m2] или Pa (MPa).  
Горната зависимост (1) е известна като закон на Хук. Той гласи, че в условията на 
едномерно напрегнато състояние нормалното напрежение xσ е пропорционално 
на относителната деформация xε . 
Относителната линейна деформация xε по направление на главното напрежение 
се нарича надлъжна деформация. При изотропни материали се установява, че по 
останалите две направления относителните деформации са равни: εεε == zy . Те 
се наричат напречни деформации. Експериментите показват, че в линейната 
област отношението на напречната деформация към надлъжната е постоянно 
число μ, наречено коефициент на Поасон, т.е. 
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определя кривата на деформиране на материала. В зависимост от вида на 
кривата на деформиране на материалите се разделят на две групи: жилаво-
пластични и крехки. Характерно за жилаво-пластичните материали е, че 
разрушаването настъпва след големи пластични деформации (по-големи от 2%). 
Освен това в зависимост от това, дали материалът се деформира с наличието на 
или липсата на площадка на провлачване, жилаво-пластичните материалите се 
разделят на две подгрупи. На фиг. 7.4 са показани криви на деформациите на 
жилаво-пластични материали в условията на опън-натиск на материал с ясно 
изразена площадка (а) и без площадка на провлачване (б).  
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 Фиг. 7.4. Криви на деформиране на жилаво-пластични материали 
 
До границата на пропорционалност при опън σp и при натиск pσ  връзката между 
напреженията и относителните деформации е линейна. Деформациите в този 
случай са еластични. При достигане на напрежения sσ  или sσ започва 
провлачване на материала. Относителните деформации εx нарастват при 
незначителни изменения на напрежението (площадка на провлачване). След това 
настъпва уякчаване на материала до границата на разрушаване Bσ или Bσ . След 
тази граница материалът се деформира бързо до границата на истинското му 
разрушаване. 
На фиг. 4б е показана крива на деформациите на жилаво-пластичен материал без 
площадка на провлачване. В този случай се приемат условни граници на 
провлачване.  
Под условна граница на провлачване се приема напрежението, при което след 
разтоварване от външните сили, има остатъчна деформация. В инженерната 
практика за такава се приема напрежението σ02, при което остатъчната 
деформация е 0.2%. 
За жилаво-пластичните материали границите на пропорционалност, провлачване 
и разрушаване за опън и натиск се различават незначително. 
За крехките материали е характерно, че разрушаването на материала настъпва 
при деформации, по-малки от 0.2%. Освен това границата на разрушаване при 
опън е значително по-малка от границата на разрушаване при натиск. Например, 
при сивия чугун съотношението между напреженията на разрушаване при опън и 
натиск е от 3 до 5. 
 
Опасно състояние на материалите в условията на едномерно напрегнато 
състояние 
При оразмеряване на конструкционните елементи се приема, че опасното 
състояние в околността на точка от тях се достига, ако напрежението xσ  за 
жилаво-пластичните материали се изравни с границата на провлачване, т.е. 



 σопасно = σs  или   σопасно = σ02 
За различните конструкционни материали опасното напрежение се задава като 
характеристика на материала. 
За крехките материали се приема, че опасното състояние за материала се 
достига, когато xσ  се изравни с границата на разрушаване: 
 σопасно = σБ при опън  
 σопасно = Bσ  при натиск. 
Различният подход при приемане на опасното състояние за жилаво-пластичните и 
крехките материали се дължи на факта, че разрушаването на жилаво-пластичните 
материали настъпва след протичане на значителни пластични деформации, които 
са недопустими за машиностроителните елементи, докато крехките материали се 
разрушават след незначителни пластични деформации. 
Естествено работните напрежения в точките на оразмерявания конструкционен 
елемент не трябва да достигат σопасно, поради което оразмеряването се извършва 
с определен коефициент на сигурност ν > 1, с който се намалява стойността на 
σопасно до определена допустима стойност σдоп, наречена допустимо напрежение: 

   
ν

σ
σ опасно
доп = . 

Коефициентът на сигурност ν зависи от вида на материала. За жилаво-
пластичните материали той има стойности, по-малки от тези при оразмеряване на 
крехки материали. Това се дължи на разликата в процеса на разрушаване на 
двата вида материали. При жилаво-пластичните материали то настъпва след 
значителни пластични деформации, съпроводени с уякчаване на материала, което 
осигурява известен запас в сигурността на оразмерявания конструкционен 
елемент, докато при крехките материали с достигането на σопасно веднага настъпва 
разрушаване.  
Коефициентът на сигурност ν зависи и от следните фактори: 

- Предназначението на оразмеряваните конструкционни елементи. Ако той 
се вгражда в отговорни машини или машиностроителни конструкции и 
неговото разрушаване може да доведе до аварии с отнемане на човешки 
жертви или големи материални щети този коефициент се приема с по-
големи стойности. 

- Наличието на експериментални данни за поведението на материала. 
Например в серийното производство е оправдано изследването на 
поведението на материала в условията, при които работят 
конструкционните елементи и подбиране на формата и размерите им с цел 
реализация на икономии. 

 
Якостни условия за оразмеряване за околността на точки в условията на 
едномерно напрегнато състояние 
Якостните условия определят стойностите на работните напрежения xσ  в 
конструкционните елементи. 
За жилаво-пластични материали 
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За крехки материали 
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2. Якостни условия за оразмеряване в условията на чисто плъзгане 
Когато в едно от сеченията в околността на точка няма никакви напрежения 
(главна площадка със xσ =0), а в други две взаимноперпендикулярни сечения има 
само тангенциални напрежения (фиг. 7.5), успоредни на първото сечение, в 
точката съществува чисто плъзгане. 
Чистото плъзгане е частен случай на двумерно напрегнато състояние. 
Когато елементарният обем от околността на точка във вид на паралелепипед е 
положен на чисто плъзгане опитно е установено, дължината на ръбовете се 
запазват, а се изменят само правите ъгли в равнината на плъзгане (фиг. 7.5 б). 
При еластичното деформиране на тялото до определена стойност на τ за всеки 
конкретен материал връзката между напреженията τ и ъгловата деформация е 
линейна, т.е. 

 xyxy γτ G=   или 
G
xyτ

γ =  

Където коефициентът на пропорционалност G се нарича деформационен модул 
при чисто плъзгане. 
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Фиг. 7.5. Напрегнато състояние – чисто плъзгане 
 
Кривите на деформации при чисто плъзгане дават връзката между тангенциалното 
напрежение τ и ъгловата деформация γ. За изотропни материали те не зависят от 
посоката на напрежението τ, а по форма са сходни с тези за едномерно 
напрегнато състояние за жилаво-пластични и крехки материали (фиг.7.6). 
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 Фиг. 7.6. Криви на деформациите при чисто плъзгане. 



 
Опасно състояние на материалите в условията на чисто плъзгане 
Опасното състояние за жилаво-пластичните материали в околността на точка от 
тях се достига, когато напрежението τ   достигне границата на провлачване, т.е. 
топасно = τs или условната граница на провлачване топасно = τ02 ; за крехки материали 
τопасно = τБ 
Допустимото напрежение е: 
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ν
τ

ττ S
доп =≤  или 

ν
τ

ττ 02=≤ доп  
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3. Якостни условия за оразмеряване в условията на сложно напрегнато 

състояние 
Експерименталните изследвания показват, че достигането на опасно състояние за 
материала в условията на сложно напрегнато състояние зависи от съотношението 
на главните напрежения. Това прави невъзможно за всеки материал и за безброй 
многото съотношения да се установят стойностите на главните напрежения, при 
които се достига опасното за материала състояние. Ето защо сложното напрегнато 
състояние, зададено с главните напрежения σ1, σ1, σ3  по някаква предварително 
приета хипотеза, се привежда към еквивалентно едномерно напрегнато състояние 
с главно напрежение σекв>0. 


