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WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I, II

ZGINANIE BELEK STATYCZNIE WYZNACZALNYCH

PROJEKT

Dla zadanego schematu strukturalnego oraz rodzaju obciążenia belkowego 
ustroju nośnego, znaleźć:

1) Parametry statyczne:

- wykresy momentu gnącego w funkcji odległości.
- wykresy siły tnącej w funkcji odległości.
- wykresy siły osiowej w funkcji odległości.
- minimalne parametry geometryczne przekroju, tak by przeniósł on zadane 
obciążenie.
- naprężenie w punkcie C'.
- strzałkę ugięcia w punkcie C.
- kąt ugięcia w punkcie C.

DANE

- długość belki.
- kąt nchylenia siły P.
- siła P, q.
- moment M.
- moduł Younga materiału belki E.
- stała materiałowa na rozciąganie oraz zginanie k

r
, k

g
.

Rys. 1. Dynamika układu brył sztywnych.
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