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Отпорност материјала 

1.1 Циљ, литература и реализација програма 



ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 

Стицање знања о међусобној зависности између оптерећења, 

напона, деформација, облика и димензија тела и особина 

материјала. 

 

Отпорност материјала 
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Отпорност материјала 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА: 

 

ПРЕДАВАЊА+ВЕЖБЕ     10 поена (5+5) 

СЕМИНАРСКИ I       10 поена 

СЕМИНАРСКИ II       10 поена 

КОЛОКВИЈУМ I       20 поена 

КОЛОКВИЈУМ II        20 поена 

УСМЕНИ ИСПИТ         30 поена 

 

УКУПНО         100 поена 

Отпорност материјала 

УРАЂЕНИ И ПРЕДАТИ СЕМИНАРСКИ РАДОВИ СУ ОБАВЕЗНИ 

И ПРЕДУСЛОВ СУ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ 



ОЦЕЊИВАЊЕ: 

 

• остварених 51-60 поена је оцена 6 (шест); 

• остварених 61-70 поена је оцена 7 (седам); 

• остварених 71-80 поена је оцена 8 (осам); 

• остварених 81-90 поена је оцена 9 (девет); 

• остварених 91-100 поена је оцена 10 (десет). 

 

Отпорност материјала 



1.2 Увод 

Отпорност материјала 



1.2.1 Историјски развој отпорности материјала 

Отпорност материјала 

Још Египћани су имали нека своја правила градње, па су успели да 

подигну многе грађевине и споменике, од којих су неки и до дан-данас 

очувани. 

 

Касније су и стари Грци вештину грађења унапређивапи, а развили су и 

једну посебну грану науке која се зове статика (Архимед, 287 - 212. год. 

п.н.е).  

  

Римљани су, такође, много градили и доста иза себе оставили, а од 

најзначајнијих научника тога времена издвојићемо Vitruvius-a (Marcus 

Pollio Vitruvius), римског архитекту, који је оставио за собом књигу са 

описима материјала, врста конструкција и неких од справа које су 

коришћене у то време. 

 

Пропашћу римског царства наступа, може се рећи, један мрачни 

период у развоју цивилизације (средњи век) у току којег већина тих 

знања пада у заборав.  

 



1.2.1 Историјски развој отпорности материјала 

Отпорност материјала 

Са периодом ренесансе (15 - 16. век) долази до буђења многих наука и 

уметности, па се и оваква знања обнављају. У том периоду развоја, 

нека од најзначајнијих имена су: 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519), не само као водећи уметник, већ и као 

велики научник и инжењер са огромним интересовањем и талентом 

које је имао за механику (проучавао је отпорност грађевинских 

материјала), 

Galileo Galilei (1564 - 1642), фирентински племић, покушава да 

пронађе методу којом би се могла извршити анализа напона, што 

представља и званични почетак развоја науке о отпорности материјала. 

 

У вековима који потом следе (17 - 18. век), многи научници су давали 

значајне доприносе, а овде ћемо посебно поменути и још једно име: 

  

Robert Hooke (1635 - 1703) је објавио 1678. године рад који 

представља први објављени рад у коме се расправља о еластичним 

особинама материјала. 

 



1.2.1 Историјски развој отпорности материјала 

Отпорност материјала 

 

Крајем осамнаестог века (1798. године) објављена је прва књига о 

Отпорности материјала, а њен аутор је био Француз Girard. 

  

У прелазном периоду од осамнаестог на деветнаести век, дошло је до 

великих промена. До тог доба дрво и камен су били главни материјали 

при градњи, на пример, мостовских конструкција, а од тада, гвожђе и 

остали метапи су постајали све присутнији у инжењерским 

подухватима. 

  

Од тада је развој отпорности материјала повезан са 

индустријализацијом у развијеним земљама. 



1.2.2 Предмет проучавања 

Отпорност материјала 

У литератури се на назив Отпорност материјала може наићи у 

следећим облицима: 

  

Strength of materials  

Mechanics of materials. 

 

Наука механика се састоји из више области: 

  

Статика проучава услове равнотеже материјалних тела (крутих, 

недеформабилних), 

Динамика проучава кретање крутог, недеформабилног тела (промену 

положаја тела у зависности од времена), 

Механика деформабилног тела проучава локалне промене 

међусобних положаја тачака тела - деформације. Механика 

деформабилног тела представља веома широку научну област коју је 

немогуће изучавати у целини, већ се увођењем одређених 

претпоставки она може поделити на више подобласти, 



1.2.2 Предмет проучавања 

Отпорност материјала 

Основна подобласт механике деформабилног тела јесте теорија елас- 

тичности. 

 

Теорија еластичности проучава везе сила и деформација, при чему 

мора да користи математички апарат који је сувише сложен, па су, 

стога, и могућности практичне примене теорије еластичности 

ограничене, односно, она је готово неприменљива у свакодневној 

инжењерској пракси. 

 

Отпорност материјала уводи претпоставке о понашању материјала 

под дејством неког оптерећења које представљају апроксимацију 

стварности. 

 

Увођењем одређених претпоставки и упрошћавања, приличан број 

закључака, посебно оних који се односе на технички важне проблеме, 

може се извести знатно једноставније. 

 



1.2.2 Предмет проучавања 

Отпорност материјала 

Отпорност материјала је посебна научна дисциплина која обухвата 

инжењерске методе прорачуна: 

• чврстоће, 

• крутости и  

• стабилности  

конструкција или њихових делова. 

 

Чврстоћа је способност конструкције да издржи одређено оптерећење, 

a да јој при томе напони не пређу одређену границу и да не дође до 

њеног попуштања. 

  

Крутост је способност конструкције, или неког њеног дела, да се 

супротстави спољашњем оптеререћењу, а да јој при томе деформације 

не прекораче неке одређене вредности. 

 

Стабилност је способност конструкције да сачува свој првобитни облик 

равнотеже при дејству спољашњих оптерећења. 

 



1.2.2 Предмет проучавања 

Отпорност материјала 

У машинској техници генерално, наука о Отпорности материјала 

представља основу за: 

 

• прорачун машинских делова и 

• теорију конструкција. 

  

Са друге стране, механика и математика представљају теоријски, а 

физика и наука о материјалима теоријски и експериментални део 

њених основа. 

Прорачун машинских делова Теорија конструкција 

⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 

⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 

Механика Математика Физика 
Наука о 

материјалима 



1.3 Појам деформације 

Отпорност материјала 



Отпорност материјала 

Ако је посматрано тело (конструкција или неки њен део) изложено 

дејству спољашњих сила, тачке унутар тог тела ће се померати, 

тело ће тако променити свој облик, односно, деформисаће се. 

 

За описивање промене облика и димензија тела уведен је појам 

деформација. 

  

У општем случају разликујемо две врсте деформација: дужинску и 

угаону. 



Отпорност материјала 

1.3.1 Дужинска деформација (дилатација 𝜀)  

Слика 1.1 Дужинска деформација 

Изразом: 

  
∆𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
= 𝜀𝑖𝑗 средње 

  

дефинише се средња линијска деформација, 

а изразом: 

  

lim
𝑑𝑖𝑗→0

∆𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
= 𝜀𝑖𝑗 

 

  дефинишемо линијску, дужинску деформацију – дилатацију у посматраној тачки 

𝑖, а у правцу 𝑖𝑗. 



Отпорност материјала 

1.3.1 Дужинска деформација (дилатација 𝜀)  

У случају примене Декартовог координатног система, линијска деформација - 

дилатација у посматраној тачки, а у правцима оса 𝑥, 𝑦, 𝑧, била би означена 

као 𝜀𝑥 , 𝜀𝑦 , 𝜀𝑧. 

  

Из претходно реченог следи да је дилатација појам везан за неку тачку и 

неки правац кроз ту тачку: 

𝜀𝑛 = 𝜀𝑛 𝑥, 𝑦, 𝑧  

  

где је 𝑛 ознака за одабрани правац. 

 

Дужинска деформација је функција координата тачке. 

 



Отпорност материјала 

1.3.2 Угаона деформација (угао клизања, клизање 𝛾) 

Ако одредимо промену правог угла: 

  

∢𝑁𝑖𝑁𝑗𝑁𝑘 − ∢𝑁
′
𝑖𝑁
′
𝑗𝑁
′
𝑘 

  

а затим и њену граничну вредност изразом: 

  

lim
𝑑𝑖𝑗→0

𝑑𝑖𝑘→0

∢𝑁𝑖𝑁𝑗𝑁𝑘 − ∢𝑁
′
𝑖𝑁
′
𝑗𝑁
′
𝑘 = 𝛾𝑗𝑘 

  

добићемо угао клизања за тачку 𝑁𝑖, а у равни 

𝑁𝑖𝑁𝑗𝑁𝑘. 

Величина која представља промену величине почетног правог угла уоченог на 

недеформисаном телу, назива се угао клизања 𝛾 настао при деформисању 

тела. 

Слика 1.2 Угаона деформација 



Отпорност материјала 

1.3.2 Угаона деформација (угао клизања, клизање 𝛾) 

Обично се одговарајуће угаоне деформације одређују у односу на три 

узајамно управне координатне равни дефинисане системом координатних оса 

𝑥, 𝑦, 𝑧,  Декартовог координатног система, односно 𝛾𝑥𝑦 , 𝛾𝑥𝑧, 𝛾𝑦𝑧. 

  

Из претходно реченог следи да је клизање појам везан и за тачку и за раван 

која пролази кроз ту тачку, односно: 

  

𝛾𝑗𝑘 = 𝛾𝑗𝑘 𝑥, 𝑦, 𝑧  

  

где су 𝑗  и 𝑘 два међусобно управна орта у некој равни. 



Отпорност материјала 

1.3.2 Стање деформације 

Линијска деформација (дилатација) и угаона деформација (клизање) су 

појмови везани за неку тачку и неки одређени правац, односно, за неку 

одређену раван кроз ту тачку. 

 

Скуп свих вредности линијских и угаоних деформација (свих дилатација и свих 

кпизања) у свим правцима и свим равнима кроз посматрану тачку, представља 

стање деформације у посматраној тачки. 

 

Треба напоменути да ако у некој тачки деформисаног тела познајемо линијске 

деформације (дилатације) за три међусобно управна правца и угаоне 

деформације (клизања) за три међусобно управне равни, онда их можемо 

одредити и за било који жељени правац, односно, било коју произвољну 

раван кроз ту тачку. 

  

Дакле, ако је у некој тачки познато 𝜀𝑥 , 𝜀𝑦 , 𝜀𝑧, 𝛾𝑥𝑦 , 𝛾𝑥𝑧, 𝛾𝑦𝑧 може се одредити 

стање деформације за било који други правац и раван.  



Отпорност материјала 

1.3.2 Стање деформације 

Основни задатак у изучавању Отпорности материјала, јесте проучавање 

деформације неког тела изазваног дејством неког оптерећења. 

  

Да би се одредила величина деформације на конструкцији (телу), треба прво 

проучити какав је утицај физичких особина материјала, затим утицај 

могућих облика оптеређења, као и утицај геометрије и облика напрегнутог 

тела. 

 

Сваком чврстом телу могу се придружити следећа три параметра: 

• Оптерећење (спољашње силе), 

• Геометрија (димезионисани облик), 

• Материјалност (матријал са својим особинама). 

 

Комбинацијом ова три параметра описују се задаци Отпорности материјала. 



Отпорност материјала 

1.4 Физичке особине материјала 



Отпорност материјала 

1.4 Физичке особине материјала 

Слика 1.3 Дефиниција крутог и 

чврстог тела 

Ако и после дејства оптерећења 

растојање 𝑑𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , такво тело се у 

механици назива круто или 

недеформабилно тело.  

 

Ако је растојање 𝑑𝑖𝑗 ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, такво тело 

назива се чврсто или деформабилно 

тело и објекат је проучавања механике 

деформабилног тела. 

Ако се све тачке деформисаног чврстог тела после растерећења враћају у 

своје првобитне положаје, кажемо да је материјал од којег је направљено то 

тело еластичан.  

Материјал је нееластичан - пластичан, ако се све тачке деформисаног 

тела после растерећења не враћају у своје првобитне положаје. Тело је 

тиме трајно деформисано. 
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1.4 Физичке особине материјала 

Материјал је хомоген ако су све честице у некој уоченој запремини 

међусобно исте, а нехомоген ако су честице у некој уоченој запремини 

међусобно различите.  

 

За материјал се каже да је изотропан ако су му у свакој честици запремине 

све физичке карактеристике у свим произвољно изабраним правцима 

међусобно исте. Овакви материјали у стварности не постоје, али се за, на 

пример, стакло и обичан челик сматра да су изотропни, што строго гледано 

и није тачно. 

Анизотропан материјал је онај код којег су у свакој његовој честици све 

физичке карактеристике у свим произвољно изабраним правцима 

међусобно различите. Може се слободно рећи да ни овакав материјал 

реално не постоји у стварности.  
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1.5 Врсте сила 
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1.5 Врсте сила 

У међусобном контакту два тела, механичка мера узајамног дејства 

једног тела на друго и обрнуто, јесте сила. 

  

Генерално, силе се деле на: 

 

• спољашње силе, 

• унутрашње силе. 
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1.5.1 Спољашње  силе 

Спољашње силе могу бити:  

• запреминске, 

• површинске. 

  

Запреминске силе делују на сваку честицу тела и сразмерне су маси 

тела. Као неки примери запреминских сила могу се навести: 

тежина тела (сила гравитације), силе инерције, центрифугалне силе, 

силе магнетног привлачења. 

  

Површинске силе делују на појединачне делове површине 

спољашњег омотача тела. Представљају узајамно контактно дејство 

тела и средине која га окружује. Као неки примери површинских сила 

могу се навести:  притисак гаса, течности, снега, ветра и тако даље. 

 

Посебна врста површинског оптерећења које се највише појављује у 

прорачунима инжењерских конструкција јесте концентрисано 

оптерећење које је резултат упрошћавања и свођења на тачку.  
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1.5.1.1 Подела сила према начину њихове промене током времена 

Спољашње силе према начину њихове промене током времена 

можемо поделити на : 

• статичке (константне) и 

• динамичке (ударне и променљиве у времену). 

Слика 1.4 Статичке силе 
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1.5.1.1 Подела сила према начину њихове промене током времена 

Слика 1.5 Динамичке силе 
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1.5.2 Унутрашње силе 

Унутрашње силе се јављају као резултат узајамног дејства међу 

делићима тела (кристали, молекули, атоми) и оне постоје увек - и у 

напрегнутом и у ненапрегнутом телу, при чему величина унутрашњих 

сила није једнака у случајевима напрегнутог и ненапрегнутог тела. 

  

Значи, спољашње силе теже да деформишу тело (да измене 

међусобни распоред честица, да му промене облик), а унутрашње 

силе се томе супростављају. 

 

За описивање унутрашњих сила уведен је појам напона. 
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1.5.2.1 Метода пресека 

Да бисмо дефинисали појам унутрашњих сила и објаснили појам напона, 

користимо се методом замишљеног пресецања напрегнутог објекта по 

некој равни. 

Слика 1.6 Пресецање тела замишњеном 

пресечном равни 

Применом методе пресека, унутрашње силе постају замишљене 

спољашње силе, а физички, оне представљају утицај уклоњеног дела тела 

на део који се посматра (утицај левог дела тела на десни и обрнуто). Ако 

је материјал непрекидан, унутрашње силе ће постојати у свим тачкама 

његове запремине. 

Слика 1.7 Унутрашње силе 
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1.5.3 Појам напона 

Слика 1.8 Појам напона 

∆𝐴𝑛 - произвољно мали елемент дела 

површине попречног пресека 𝐴𝑛 
напрегнутог тела, 

∆𝐹𝑛 - средња вредност унутрашње силе 

распоређене по том елементу 

површине, 

𝑛 - орт нормале произвољне пресечне 

равни. 

Изразом: 

∆𝐹𝑛
∆𝐴𝑛
= 𝑝𝑛𝑠𝑟 

  

дефинишемо средњи напон (средње напрезање). 
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1.5.3 Појам напона 

Ако потражимо граничну вредност овог количника, добићемо израз: 

  

lim
∆А𝑛→0

∆𝐹𝑛
∆𝐴𝑛
=
𝑑𝐹𝑛
𝑑𝐴𝑛
= 𝑝𝑛 

  

где је 𝑝𝑛 вектор укупног напона у посматраној тачки попречног пресека 

дефинисаног нормалом 𝑛. 
 

Ова величина се у општем случају разликује и по величини  и по правцу од 

тачке до тачке попречног пресека, што значи да је напон појам везан за 

тачку и за одређену раван кроз ту тачку: 

  

𝑝𝑛 = 𝑝𝑛 𝑥, 𝑦, 𝑧  

 

Напон је функција координата тачке. 

 

Скуп свих вектора напона 𝑝𝑛 за све равни кроз посматрану тачку назива се 

стање напона у посматраној тачки. 
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1.5.3 Појам напона 

Из практичних разлога, вектор напона растављамо на компоненте. У 

ортогоналном систему координата 𝑥, 𝑦, 𝑧 са ортовима  𝑖 , 𝑗 , 𝑘 биће: 

  

𝑝𝑧 = 𝑝𝑧𝑥 ∙ 𝑖 + 𝑝𝑧𝑦 ∙ 𝑗 + 𝑝𝑧𝑧 ∙ 𝑘 = 𝜏𝑧𝑥 ∙ 𝑖 + 𝜏𝑧𝑦 ∙ 𝑗 + 𝜎𝑧𝑧 ∙ 𝑘 

 

Величина: 

 𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑧𝑥 𝑥, 𝑦, 𝑧  

𝜏𝑧𝑦 = 𝜏𝑧𝑦 𝑥, 𝑦, 𝑧  

  

назива се напон смицања у некој тачки за раван са нормалом 𝑧  у смеру 𝑥, 
односно 𝑦, и делује у равни попречног пресека. 

  

Величина: 

 𝜎𝑧𝑧 = 𝜎𝑧𝑧 𝑥, 𝑦, 𝑧  

  

назива се нормални напон у некој тачки за раван са нормалом 𝑧 , делује 

управно на попречни пресек, а уобичајено је да се у отпорности 

материјала обележава са 𝜎𝑧. 
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1.5.3 Појам напона 

Слика 1.9 Разлагање вектора напона у истој тачки за различите пресечне равни 
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1.5.3 Појам напона 

Један од основних задатака отпорности материјала јесте одређивање 

вредности нормалног напона и напона смицања за сваку тачку напрегнутог 

тела. 

 

И овде треба напоменути да је за потпуно познавање напонског стања у 

посматраној тачки довољно познавати компоненте напона за само три 

међусобно управна правца и равни па се напони могу одредити за било 

који други правац и раван. 

  

Девет компоненти напона везаних за осе 𝑥, 𝑦, 𝑧  и равни 𝑥𝑦 , 𝑥𝑧  и 𝑦𝑧 
Декартовог координатног система јесу компоненте тензора напона.  

 

Тензором напона се дефинише напонско стање у произвољној тачки 

оптерећеног чврстог тела. 
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1.5.4 Неке основне претпоставке отпорности материјала 

1. Претпоставка о материјалу 

  

Материјал је: 

• непрекидан, 

• хомоген и изотропан, 

• идеално и то линеарно еластичан. 

  

2. Претпоставка о малим деформацијама 

  

Деформације су мале у поређењу са димензијама тела: 𝜀 ∼ 0,001  или 

𝜀 ∼ 0,1%. 

  

3. Претпоставка о силама 

  

Спољашње силе су статичке. 
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1.5.4 Неке основне претпоставке отпорности материјала 

4. Претпоставка о независности дејства сила (принцип суперпозиције) 

  

Овај принцип се састоји у томе да се замишљено посматра утицај сваког 

оптерећења посебно („разлагање оптерећења“). Алгебарским сабирањем 

појединачних утицаја добија се укупан резултат дејства оптерећења. 

Слика 1.10 Приказ принципа  

суперпозиције оптерећења 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐴 𝐹1 + 𝐹𝐴 𝐹2 +⋯+ 𝐹𝐴 𝐹𝑖 = 𝐹𝐴 𝐹𝑖  

𝐹𝐵 = 𝐹𝐵 𝐹1 + 𝐹𝐵 𝐹2 +⋯+ 𝐹𝐵 𝐹𝑖 = 𝐹𝐵 𝐹𝑖  

5. Претпоставка о условима равнотеже 

  

Услови равнотеже постављаће се увек у 

односу на облик и димензије конструкције 

пре деформације. 
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1.5.5 Веза напона и деформације  

Везу између напона и одговарајуће деформације, први је поставио и 

експериментално потврдио Роберт Хук (Robert Hooke, 1635-1703, енглески 

научник). 

 

Уведимо у разматрање специфично издужење које се назива и дилатација 

у облику: 

𝜀𝑧 =
∆𝑙

𝑙
 

 

Слика 1.11 Затегнути штап 

У том случају се линеарна зависност 

између силе и одговарајућег издужења 

може изразити преко одговарајућих 

величина напона и дилатације у облику: 

 

𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀 
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1.5.5 Веза напона и деформације  

Фактор пропорционалности Е назива се модул еластичности и 

представља физичку карактеристику материјала која се одређује 

експериментално. Модул еластичности се изражава у напонским 

јединицама, 𝐸 [ 𝐹/𝑙2], односно (𝑀𝑃𝑎), (
𝑘𝑁

𝑐𝑚2
). Овај модул уведен је од стране 

Томаса Јунга (Thomas Young, 1773-1829, енглески научник). 

 

 

Може се написати: 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
= 𝐸 ∙ 𝜀 = 𝐸 ∙

∆𝑙

𝑙
 

  

Одакле се добија израз за издужење: 

  

∆𝑙 =
𝐹 ∙ 𝑙

𝐸 ∙ 𝐴
 

Слика 1.12 Илустрација 

Хуковог закона 
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1.5.6 Поасонов коефицијент 𝜈  

Изложимо ли штап задатог попречног пресека од изотропног материјала 

дејству центричне затезне силе, лако се можемо уверити да ће при 

издужењу штапа доћи до смањења попречног пресека. Уколико се на штап 

делује центричном притисном силом, доћи ће до скраћења штапа уз 

истовремено повећање попречног пресека. 

Слика 1.13 Поасонов ефекат 

За изотропне материјале који подлежу Хуковом закону, експериментално 

се може доказати веза између подужне и попречне дилатације у облику: 

  

𝜀попречно = −𝜈 ∙ 𝜀подужно 

Коефицијент пропорционалности 𝜈 се 

назива Поасонов коефицијент и 

представља физичку бездимензиона 

карактеристку материјала чија величина 

зависи од врсте материјала. 
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1.5.6 Поасонов коефицијент 𝜈  

𝜀подужно =
∆𝑙

𝑙
 

𝜀попречно =
∆𝑑

𝑑
 

 

Случај затезања:  ∆𝑙 > 0, ∆𝑑 < 0 
Случај притиска:  ∆𝑙 < 0, ∆𝑑 > 0 
 

Величина 𝜈 варира у опсегу 0 < 𝜈 < 0,5. 
  

Вредност Поасоновог коефцијента износи: 

  

- метали, генерално     0,25 < 𝜈 < 0,35 
- челик       𝜈 ≈ 0,3 
- гума       𝜈 ≈ 0,5 
- стакло       𝜈 ≈ 0 
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1.5.7 Запреминска – кубна деформација 𝜀𝑉 

Слика 1.14 Конструктивни елемент кружног 

попречног пресека под дејством подужне силе 

Дужина: Штап ће, под дејством аксијалне силе променити своју дужину: 

  

𝑙1 = 𝑙 + ∆𝑙 = 𝑙 ∙ 1 +
∆𝑙

𝑙
= 𝑙 ∙ 1 + 𝜀𝑧  

  

Површина пресека штапа: Истовремено ће се променити и димензија 

кружног попречног пресека: 

  

𝑑1 = 𝑑 + ∆𝑑 = 𝑑 ∙ 1 +
∆𝑑

𝑑
= 𝑑 ∙ 1 + 𝜀попречно  

  

па је новонастала површина попречног пресека: 

  

𝐴1 =
𝜋 ∙ 𝑑1
2

4
=
𝜋

4
∙ 𝑑2 ∙ 1 + 𝜀попречно

2
 

одакле следи: 

 𝐴1 = 𝐴 ∙ 1 + 𝜀попречно
2
 

= 𝐴 ∙ 1 − 𝜈 ∙ 𝜀𝑧
2 
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1.5.7 Запреминска – кубна деформација 𝜀𝑉 

Запремина: На исти начин, промена запремине је: 

  

𝑉1 = 𝑉 + ∆𝑉 = 𝑉 ∙ 1 +
∆𝑉

𝑉
= 𝑉 ∙ 1 + 𝜀𝑉  

где је: 

  

𝜀𝑉 =
∆𝑉

𝑉
 

  

запреминска дилатације (промена запремине при подужном напрезању). 

  

Како је: 

𝑉1 = 𝐴1 ∙ 𝑙1 =  𝐴 ∙ 1 − 𝜈 ∙ 𝜀𝑧
2 ∙ 𝑙 ∙ 1 + 𝜀𝑧  

  

добија се: 

  

𝑉1 = 𝑉 ∙ 1 − 𝜈 ∙ 𝜀𝑧
2 ∙ 1 + 𝜀𝑧 = 𝑉 + 𝑉 ∙ 𝜀𝑧 ∙ 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 + 𝜈

2 ∙ 𝜀𝑧
2

= 𝑉 − 2 ∙ 𝑉 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 + 𝑉 ∙ 𝜈
2 ∙ 𝜀𝑧

2 + 𝑉 ∙ 𝜀𝑧 − 2 ∙ 𝑉 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧
2 + 𝑉 ∙ 𝜈2 ∙ 𝜀𝑧

3 
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1.5.7 Запреминска – кубна деформација 𝜀𝑉 

Занемаривањем чланова вишег реда, добиће се: 

  

𝑉1 = 𝑉 − 2 ∙ 𝑉 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 + 𝑉 ∙ 𝜀𝑧 = 𝑉 ∙ 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 + 𝜀𝑧  

𝑉1 = 𝑉 ∙ 1 + 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧  

  

па пошто је: 

𝑉1 = 𝑉 + ∆𝑉 = 𝑉 ∙ 1 + 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧  

  

1 +
∆𝑉

𝑉
= 1 + 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 

∆𝑉

𝑉
= 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 

одатле следи да је: 

𝜀𝑉 =
∆𝑉

𝑉
= 1 − 2 ∙ 𝜈 ∙ 𝜀𝑧 

Пошто израз 1 − 2 ∙ ν ∙ εz при затезању може бити само позитивна величина, 

одавде следи да мора бити задовољен услов 1 − 2 ∙ ν > 0, односно ν < 0,5. 
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1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

Основни експериментални поступак за одређивање везе између напона и 

деформације изводи се на машини за затезање. Као модел служи епрувета 

од материјала који се испитује, тачно дефинисаног облика и димензија.   

Слика 1.15 Изглед епрувете за испитивање 

Сила затезања се може мењати. За случај статичког испитивања, 

повећање силе затезања се остварује веома лагано. Зависност затежуће 

силе и одговарајућег издужења се прерачунава и даје у облику зависности 

напона и специфичног издужења. Дијаграм се добија помоћу писача у виду 

графика. 



Отпорност материјала 

1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

Слика 1.16 Зависност нормалног напона 

и одговарајућег специфичног издужења 

Карактеристичне тачке на овом дијаграму су: 

  

Граница пропорционалности (тачка 𝑷) - до 

ове границе веза између напона и 

деформације је линеарна, а по престанку 

дејства оптерећења, експериментална 

епрувета се враћа у првобитно стање. 

Одговарајући напон се назива напон на 

граници пропорционалности 𝜎𝑃. 
Граница еластичности (тачка 𝑬) - веза између 

напона и деформације није више линеарна, 

али су деформације и даље еластичне, 

односно, епрувета се враћа у првобитно стање 

по престанку дејства оптерећења. 

Одговарајући напон се назива напон на 

граници еластичности 𝜎Е. 



Отпорност материјала 

1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

Карактеристичне тачке на овом дијаграму су: 

  

Граница течења (тачке 𝑻𝑯 - горња и 𝑻𝑳- доња граница) - преласком горње 

границе течења тачка 𝑻𝑯 епрувета нагло престаје да даје отпор развлачењу. 

Материјал као да је почео да тече, дилатација и даље расте уз пад напона 

до доње границе течења (тачка 𝑻𝑳). Одговарајући напон се назива напон на 

граници течења, при чему је: 

𝑅𝑒𝐻 – напон на горњој граници течења, 

𝑅𝑒𝐿 – напон на доњој граници течења, 

 

Затезна чврстоћа (𝑅𝑚 - тачка 𝑴) - преласком границе течења долази до 

тзв. очвршћавања материјала, пошто при даљем повећању издужења 

долази до повећања напона. Затезна чврстоћа 𝑅𝑚  је величина највећег 

нормалног напона који материјал може да поднесе. 



Отпорност материјала 

1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

Код материјала који немају изражену границу течења користи се (техничка) 

(условна) граница течења 𝑅𝑃0,2, којој одговара напон при деформацији од 

0,2%.  

 

Уколико је оптерећење уместо затезања притисак, дефинишу се: 

• 𝑅𝑐𝑚 – притисна чврстоћа 

• 𝑅𝑐𝑝 – граница гњечења. 

 

Слика 1.17 Трајне деформације 

Особина материјала да се може трајно 

деформисати назива се пластичност. 

  

Значи, исти материјал може бити и 

еластичан и пластичан, што зависи од 

границе до које ће материјал бити 

оптерећен. 



Отпорност материјала 

1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

Материјали који имају изразите области еластичних и пластичних 

деформација, а пре слома трпе знатне еластичне деформације називају се 

жилави материјали. 

  

Слика 1.18 Зависност нормалног напона и одговарајућег 

специфичног издужења за жилави и крти материјал 

Материјали који при повећању 

напона имају малу способност 

деформације, при чему у 

одређеном тренутку долази до 

наглог попуштања, називају се 

крти материјали. Типични 

представници ових материјала 

били би нпр. ливено гвожђе, 

бетон, стакло, керамика и др.  



Отпорност материјала 

1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

https://www.youtube.com/watch?v=rzgumWPB_zc 



Отпорност материјала 

1.5.8 Експериментални поступак одређивања везе између 

напона и деформације 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D23hzv-

3Tf0&t=40s 
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1.5.9 Дозвољени напон и коефицијент сигурности 

Дозвољени напон 𝜎𝑑  је гранична вредност напона која гарантује сигурну 

носивост конструкције, или рад неке машине. 

 

Разлози за увођење појма дозвољеног напона су: 

• случајно прекорачење задате прорачунске вредности, 

• нехомогености реалног материјала, 

• корозије која изазива смањење корисне површине попречних пресека 

конструктивних елемената), 

и израчунава се као: 

𝜎𝑑 =
𝑅𝑒
𝑆

 

𝜎𝑑 =
𝑅𝑚
𝑆

 

Величина 𝑆 се назива коефицијент (степен) сигурности.  

То је бездимензиони број већи од 1, који инжењерима омогућава да 

резултати њихових прорачуна увек буду на страни сигурности конструкције.  



Отпорност материјала 

1.5.9 Дозвољени напон и коефицијент сигурности 

У идеализованом случају било би могуће рећи: 

 𝜎𝑑 = 𝜎𝑝 

У стварности је потребно да буде испуњен услов: 

𝜎𝑑 ≤ 𝜎𝑝 

 
Коефицијент сигурности може се дефинише на следећи начин: 

  

коефицијент сигурности =
гранични − критични напон

радни напон
 

  

коефицијент сигурности =
гранично оптерећење

стварно − радно оптерећење
 

  

Гранично оптерећење или гранични - критични напон је оно оптерећење 

(напон), које доводи до неупотребљивости конструкције или неког њеног дела. 



Отпорност материјала 

1.5.10 Општи случај напрезања штапа - греде 

1.5.10.1 Нападне силе у попречном пресеку штапа - греде 

Слика 1.19 Oпшти случај оптерећења линијског носећег 

елемента, замишљеном равни подељеног на два дела 

Иако нам унапред није познат распоред унутрашњих сила које се, у општем 

случају мењају од тачке до тачке попречног пресека, можемо извршити 

редукцију тих сила на тежиште тог пресека. 

  



Отпорност материјала 

1.5.10 Општи случај напрезања штапа - греде 

1.5.10.1 Нападне силе у попречном пресеку штапа - греде 

Слика 1.20 Главни вектор и главни момент 

У најопштијем случају, у тежишту 

попречног пресека добијамо једну 

резултантну силу 𝐹 𝑅  и један 

момент 𝑀𝑅  који се зову главни 

вектор 𝐹 𝑅 и главни момент 𝑀𝑅. 
  

Величине 𝐹 𝑅 и 𝑀𝑅 можемо сматрати 

величинама које представљају 

утицај уклоњеног дела на 

посматрани део, а оне са свим 

спољашњим силама које делују на 

тај део, чине систем сила које 

морају бити у равнотежи. 
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1.5.10.1 Нападне силе у попречном пресеку штапа - греде 

У Декартовом правоуглом координатном систему (𝑥, 𝑦, 𝑧), где је оса 𝑧 управна 

на раван попречног пресека, величине 𝐹 𝑅  и 𝑀𝑅  могу се разложити на 

компоненте у правцима тих оса.  

Добићемо три силе и три момента: 

 

𝐹 𝑅 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑖 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑗 + 𝐹𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑇𝑥 ∙ 𝑖 + 𝑇𝑦 ∙ 𝑗 + 𝑁 ∙ 𝑘 

  

𝑀𝑅 = 𝑀𝑥 ∙ 𝑖 + 𝑀𝑦 ∙ 𝑗 + 𝑀𝑧 ∙ 𝑘  

 

  

𝐹𝑥 𝑇𝑥 , 𝐹𝑦 𝑇𝑦  – попречне (трансверзалне) 

силе у пресеку 𝑧 (делују у правцима оса 𝑥 
и 𝑦 а у равни попречног пресека), 

𝐹𝑧 𝑁  – подужна (аксијална) сила у 

пресеку 𝑧 (делује у правцу осе 𝑧), 

𝑀𝑥 𝑀𝑓𝑥 , 𝑀𝑦 𝑀𝑓𝑦  – моменти савијања 

(флексије) у пресеку 𝑧  (савијају 

посматрани елемент око осе 𝑥, односно 

осе 𝑦), 
𝑀𝑧 𝑀𝑡  – момент увијања (торзије) – 

обрће попречни пресек око осе 𝑧. 

Слика 1.21 Нападне величине у пресеку 



Отпорност материјала 

1.5.10.1 Нападне силе у попречном пресеку штапа - греде 

Све наведене величине називају се нападне величине у пресеку 𝒛. 
 

Нападне величине можемо израчунати из услова равнотеже посматраног 

елемента у односу на изабрани координатни систем. У том случају 

једначине равнотеже у пресеку 𝑧 су облика: 

 

𝑇𝑥 + 𝐹𝑥𝑖
𝑠𝑝
= 0

𝑛

𝑖=1

;          𝑀𝑥+ 𝑀𝑥𝑖
𝑠𝑝
= 0

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑇𝑦 + 𝐹𝑦𝑖
𝑠𝑝
= 0

𝑛

𝑖=1

;          𝑀𝑦+ 𝑀𝑦𝑖
𝑠𝑝
= 0

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑁 + 𝐹𝑧𝑖
𝑠𝑝
= 0;             𝑀𝑧 + 𝑀𝑧𝑖

𝑠𝑝
= 0

𝑛

𝑖=1

 

𝑛

𝑖=1

 

 



Отпорност материјала 

1.5.10.2 Једначине равнотеже за попречни пресек 

Нападне величине (силе и моменти) у произвољном попречном пресеку 

морају бити у стању равнотеже са унутрашњим силама у том пресеку. 

 

Једначине равнотеже за попречни пресек: 

  

 𝐹𝑥𝑖
𝑖

= 0 

 𝐹𝑦𝑖
𝑖

= 0 

 𝐹𝑧𝑖
𝑖

= 0 

 𝑀𝑥𝑖
𝑖

= 0 

 𝑀𝑦𝑖
𝑖

= 0 

 𝑀𝑧𝑖
𝑖

= 0 



Отпорност материјала 

1.5.10.2 Једначине равнотеже за попречни пресек 

Ако нападне силе изразимо помоћу напона, једначине равнотеже за 

попречни пресек можемо написати у облику: 

  

𝑇𝑥 =  𝜏𝑧𝑥𝑑𝐴

𝐴

 

𝑇𝑦 =  𝜏𝑧𝑦𝑑𝐴

𝐴

 

𝑁 =  𝜎𝑧𝑑𝐴

𝐴

 

𝑀𝑥 =  𝑦 ∙ 𝜎𝑧𝑑𝐴

𝐴

 

𝑀𝑦 = − 𝑥 ∙ 𝜎𝑧𝑑𝐴

𝐴

 

𝑀𝑡 =  𝑥 ∙ 𝜏𝑧𝑦 − 𝑦 ∙ 𝜏𝑧𝑥 𝑑𝐴

𝐴

 
Слика 1.22 Нападне силе 

изражене преко напона 
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1.5.10.2 Једначине равнотеже за попречни пресек 

Нападне величине у попречном пресеку можемо лако одредити помоћу 

спољашњих сила. 

 

То није случај са напонима јер, да бисмо из једначина одредили напоне, 

морамо познавати природу њиховог распореда по попречном пресеку. 

 



Отпорност материјала 

1.5.10.3 Основни случајеви напрезања 

На основу претпоставке о независности дејства сила (принцип 

суперпозиције), општи случај напрезања можемо посматрати као збир 

појединачних основних случајева: 

 

• подужно напрезање, 

• увијање, 

• савијање. 



Отпорност материјала 

1.6 Облик тела 



Отпорност материјала 

1.6 Облик тела 

Сва тела су тродимензионална, апи у зависности од врсте инжењерских 

проблема није увек неопходно сваки проблем решавати као 

тродимензионални, већ је увођењем одређених претпоставки, до којих се 

долази искуством и експериментима, могуће стварне тродимензионалне 

облике упростити и свести их на генерално два облика тела који се 

изучавају у Отпорности материјала: 

  

• Линијски носећи елемент (штап, греда), 

• Површински носећи елемент (плоча, љуска). 



Отпорност материјала 

1.6 Облик тела 

Линијски носећи елемент (ШТАП, ГРЕДА) је тело чија је једна димензија 

(дужина) знатно већа од друге две (ширина и висина). 

 

Уколико је линијски елемент оптерећен само у правцу своје подужне осе 

неком затежућом или притискујућом силом или моментом увијања онда се 

такав елемент назива штап. 

  

Уколико је линијски елемент оптерећен управно на своју подужну осу, онда 

се назива греда. 

 

Слика 1.23 Појам штапа 
Слика 1.24 Појам гредног носача 
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1.6 Облик тела 

Слика 1.25 Могући облици линијских носећих елемената 

За штап (греду) кажемо да је прав ако је његова оса права линија, а крив, ако 

је његова оса крива линија. 

 

Попречни пресек линијског носећег елемента (штапа - греде) може бити: 

променљив или константан. 
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1.6 Облик тела 

ЉУСКА је, као и штап (греда), такође тродимензионапно тело, али се 

третира и анализира као површински носећи елемент. То је тело чија је 

једна димензија (дебљина) много мања од друге две (ширина и дужина). 

Облик љуске је одређен величинама полупречника њених кривина. 

  

ПЛОЧА је љуска чији су сви полупречници кривина бесконачно велики. 

 

Средњом површином се назива она површ која дебљину љуске или плоче 

дели на пола. Код љуске је средња површина крива површ, а код плоче је 

средња површина равна. 

Слика 1.26 Површински носећи елементи 


