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I/ LÝ THUYẾT 

1. Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực. 

2. Định nghĩa mô men của một lực đối với một điểm, định nghĩa ngẫu lực. 

3. Nêu định nghĩa và các tính chất của phản lực liên kết. 

4. Nêu điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ và các dạng của nó theo điều kiện 
giải tích. 

5. Nêu những giả thuyết đối với vật liệu trong phần sức bền vật liệu. 

6. Phát biểu nguyên lý cộng tác dụng và nêu ví dụ cụ thể để áp dụng nguyên lý trên. 

7. Định nghĩa mô men quán tính của mặt cắt ngang. 

8. Nêu công thức tính mô men quán tính, mô đuyn chống uốn , bán kính quán tính của 
một số hình thường gặp. 

9. Thế nào là thanh chịu kéo (nén) đúng tâm? Biến dạng trong thanh chịu kéo (nén) 
đúng tâm. 

10. Nêu điều kiện cường độ và ý nghĩa của ba bài toán cơ bản trong kéo (nén) đúng tâm. 

11. Thế nào là thanh chịu uốn ngang phẳng? Nội lực và quy ước dấu của nội lực trong 

dầm chịu uốn ngang phẳng. 

II/ BÀI TẬP  

1. Bài toán xác định các đặc trưng hình học của một số mặt cắt đơn giản.  

2. Bài toán thanh chịu kéo nén đúng tâm (hệ tĩnh định): 

     + Vẽ biểu đồ lực dọc trong thanh.  

     + Xác định ứng suất lớn nhất trong thanh.  

     + Tính biến dạng dài tuyệt đối của thanh. 

3. Bài toán thanh chịu uốn ngang phẳng:  

     + Vẽ biểu đồ nội lực của hệ dầm đơn giản bằng phương pháp mặt cắt. 

     + Xác định giá trị lớn nhất của mô men.  

     + Kiểm tra bền về ứng suất pháp.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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