СТАТИЧНО НЕОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ
ПОДРОБНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ
I. Разкриване на външна статична неопределимост
1. Степен на външна статична неопределимост k1.
k1 = r1 – s1,
където r1 e броят неизвестни опорни реакции, а s1 е броят на приложимите условия за статично
равновесие.
2. Еквивалентна система. Излишните опорни реакции се заменят със сили и моменти X1, X2 … Xk1,
които се приемат за известни.
3. Теорема на Кастиляно за конкретния случай. Изразяват се преместванията/завъртанията по
направления X1, X2 … Xk1 чрез теоремата на Кастиляно; получените изрази се приравняват на нула.
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Изразите (1) са система от k1 броя уравнения с k1 броя неизвестни.
Определят се опорните реакции във функция на X1, X2 … Xk1.
Съставят се уравненията на вътрешните усилия във функция на X1, X2 … Xk1.
Уравненията на вътрешните усилия се диференцират спрямо X1, X2 … Xk1.
Решава се буквено системата (1). Определят се опорните реакции X1, X2 … Xk1.
Изчисляват се стойностите на опорните реакции X1, X2 … Xk1, ако са известни стойностите на
участващите величини.
Определят се останалите опорни реакции, като се използват условията за статично равновесие.

II. Разкриване на вътрешна статична неопределимост
1. Опорни реакции.
2. Степен на вътрешна статична неопределимост k2.
k2 = r2 – s2,
където r2 e броят неизвестни вътрешни усилия, а s2 е броят на приложимите условия за статично
равновесие. От k2 се изважда също броят на осите (или равнините) на геометрична и силова
симетрия, както и броят единични стави (ако има такива).
3. Еквивалентна система. Правят се сечения в подходящи точки (през стави и/или точки, лежащи
върху оси на геометрична и силова симетрия, ако има такива), по едно за всеки контур. Неизвестните вътрешни усилия в тях се означават като X1, X2 … Xk2. Те се приемат за известни и се добавят
към останалите товари.
4. Теорема на Кастиляно за конкретния случай. Изразяват се преместванията/завъртанията в
направените сечения чрез теоремата на Кастиляно; получените изрази се приравняват на нула.
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Изразите (2) са система от k2 броя уравнения с k2 броя неизвестни.
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Съставят се уравненията на вътрешните усилия във функция на X1, X2 … Xk2.
Уравненията на вътрешните усилия се диференцират спрямо X1, X2 … Xk2.
Решава се буквено системата (2). Определят се вътрешните усилия X1, X2 … Xk2.
Определят се останалите вътрешни усилия, като се използва метод на сечението.
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