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Př.: Určete výslednici vláknovým obrazcem, F1[0, 0, 240°, 500 N], F2[0, 0, 300°, 200 N]. 
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Př.: Určete výslednici vláknovým obrazcem, F1[20, 20, 240°, 500 N], F2[40, 30, 300°, 200 N]. 

 

Grafické řešení výslednice rovinné soustavy dvou sil 

Lze řešit pouze postupným rozkládáním, tedy vláknovým obrazcem. Silový trojúhelník, nebo 

mnohoúhelník degeneruje do úsečky. 

Určení výslednice: 
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Př.: Vyřešte graficky výslednici: F1 [30, 30, 270°, 50 N], F2 [60, 0, 90°, 20 N], F3 [80, 0, 270°, 50 N]. 

 

Grafické řešení reakcí nosníků 

 

Nejprve určíme výslednici všech akčních sil – FV. 

 

Působí–li na těleso 3 síly a jsou v rovnováze, 

musí působit v jednom bodě. Známe směr 

výslednice FV a směr reakce v posuvné podpoře 

FRB. V průsečíku těchto směrů musí procházet 

reakce pevné podpory FRA. Potom sestrojíme 

silový trojúhelník a z něj určíme velikost reakcí. 
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Př.: Určete graficky reakce, FV = 100 N, 130°. 

 

Př.: Určete graficky reakce, F1 = 30 N, F2 = 50 N. 

 

U rovnoběžných sil musíme použít vláknový obrazec pro rozklad výsledné síly. Tam, kde protne 

vlákno 1 směr A, máme 1. bod pro vlákno 4, které nám určí velikost reakcí. Vlákno 3 a směr B dají 2. 

bod. Směr tohoto vlákna nám ve vláknovém obrazci rozloží výslednou sílu patřičné reakce. Vlákno 

č. 3 protíná směr B, tedy od vlákna 3 jde FRB. Obdobně vlákno 1 a směr A. 

Prostorová soustava sil 

Výslednici sil majících společné působiště řešíme početně obdobně jako v rovině, síly rozkládáme do 

směrů x, y, z. Z těchto složek určíme výslednici. Grafické řešení je velmi obtížné z důvodu 

prostorového zobrazení na rovinu papíru. Reakce sil, majících společné působiště, řešíme z podmínek 

rovnováhy do směrů x, y, z. 
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�F�� = 0 

�F�� = 0 

�F�� = 0 

Řešení prostorové soustavy sil, nemajících společné působiště, je ještě obtížnější, musíme používat 

i tří momentových podmínek. 
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