
STATIKA
2) Rovinná soustava sil se společným působištěm
 Skládání sil   je náhrada účinku sil soustavy účinkem jedné

síly, výslednice.
 Velikost  výslednice  dvou  různoběžných  kolmých  sil  se

společným působištěm je 2
2

2
1v FFF += .

 Směrový úhel výslednice dvou různoběžných kolmých sil

se společným působištěm je 
1

2
V F

Ftg =α .

 Náhrada  účinku  jedné  síly  účinkem dvou  sil  se  nazývá
rozklad síly do dvou směrů (kolmých).

 Pak αcosFFx ⋅=  a αsinFFy ⋅= .
 Pokud  síly  mají  různý  směr  nemůžeme výslednici  sou-

stavy sil určit jako algebraický součet všech sil, ale jedině
jako vektorový součet!

 Pak výslednici  rovinné soustavy sil  se společným půso-
bištěm řešíme v následujících krocích:
a) síly rozložíme do směru souřadných os;
b) určíme částečné  výslednice  sil  ve  směru  souřadných

os;
c) z výslednic sil ve směru souřadných os určíme celkovou

výslednici soustavy sil;
d) z výslednic sil ve směru souřadných os určíme směrový

úhel celkové výslednice soustavy sil;
 Síly  rozložíme  do  směru  osy  x 11x1 cosFF α⋅=  a

22x2 cosFF α⋅=  a do osy y 11y1 sinFF α⋅=  a 22y2 sinFF α⋅=
.

 Částečná výslednice sil v ose x je FVx = F1x + F2x, v ose y je
FVy = F1y + F2y. 

 Obecně  pro  částečné  výslednice  sil  v  osách  platí:  nxx2x1
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 Z částečných výslednic FVx a FVy určíme velikost cel-
kové výslednice 2

Vy
2
Vxv FFF +=  a směrový úhel je
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 Pro rovnováhu libovolné soustavy sil se společným působištěm platí podmínka, že cel-
ková výslednice soustavy sil se rovná nule, pak  podmínky rovnováhy soustavy sil se

společným působištěm jsou 0F
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