
Самостійна робота за темою 2 

 

Тема: Гідростатика 

Змістовий модуль 1 “Основи гідравліки” 

 

Самостійно опрацювати матеріал за темою 2 [1] і виконати практичні задачі 

згідно варіантів (Номер задачі вибирається по останній цифрі номера 

залікової книжки, Таблиця 1). В задачах 1-10 необхідно побудувати епюру 

гідростатичного тиску. 

Задача 1 

Шлюзове вікно закрите щитом  трикутної форми шириною a. За щитом 

води немає , а глибина води перед ним дорівнює - h1 ,при цьому горизонт 

води перед щитом співпадає з його вершиною. Визначити силу 

гідростатичного тиску і розміщення центра тиску на щит (Схема 3.1).  

Задача 2 

Плоский квадратний щит шириною b встановлений з кутом нахилу до 

горизонту α. Глибина води перед щитом h1, за щитом - h2. Визначити силу 

абсолютного гідростатичного тиску і центр тиску рідини на щит (Схема 3.2). 

Задача 3 

Для випуску залишків води використовується донний водовипуск, 

прямокутний затвор якого має розміри a і b, кут нахилу α. Глибина води від її 

вільної поверхні до нижньої кромки затвора - h1. Визначити силу 

надлишкового гідростатичного тиску рідини на затвор водовипуска (Схема 

3.3).   

Задача 4 

Затвор донного водовипуску трикутної форми має ширину a і висоту b. 

Кут нахилу затвора α, нижня кромка затвора знаходиться  в воді на глибині 

h1. Визначити силу абсолютного гідростатичного тиску рідини і розміщення 

центра тиску на затвор (Схема 3.4). 

Задача 5 

Цистерна діаметром D=1,4м керосином (густиною ρк=830кг/м
3
) на 

глибину h1. Визначити силу надлишкового гідростатичного тиску F, яку 



необхідно прикласти для відкриття кришки А цистерни, а також знайти точку 

прикладання цієї сили (Схема 3.5). 

Задача 6 

Отвір шлюзу - регулятора перекритий плоским металевим затвором 

висотою a шириною b і товщиною с =0,25b ,питома вага матеріалу з якого він 

виготовлений γ =11кН/м
3
 .Глибина води зліва від затвора h1, а справа h2. 

Коефіцієнт тертя ковзання f=0,45.Визначити початкову силу  тяги Т ,яка 

необхідна для відкриття затвора ,рівнодіючу силу тиску води  на затвор, і 

розміщення  центра її прикладання (Схема 3.6). 

Задача 7 

Прямокутний щит висотою, шириною b і товщиною с =0,25b, масою 

m=1,8т, з кутом нахилу α ,що перекриває отвір в греблі .Нижня кромка  щита 

знаходиться  в воді на глибині h1,коефіцієнт тертя ковзання його 

направляючих f=0,3. Визначити силу тяги Т ,яка необхідна для підняття щита 

вверх (Схема 3.7).   

Задача 8 

Плоский прямокутний щит розмірами a і b, вагою G = 26кН, перекриває 

вихідний отвір резервуара. Глибина води перед щитом від вільної поверхні 

до нижньої його кромки h1, за щитом - h2. Визначити початкову силу тяги Т 

троса, яка необхідна для відкриття щита. Тертям в шарнірах знехтувати 

(Схема 3.8). 

Задача9 

Для створення підпору в річці використовується гребля Шануана, яка 

являє собою плоский прямокутний щит, який може обертатися навколо 

горизонтальної осі О. Кут нахилу щита α, глибина води перед щитом h1, за 

щитом - h2. Визначити розміщення осі обертання щита Х0, при якому в 

випадку збільшення верхнього рівня води вище греблі, щит перекидався би 

під її тиском (Схема 3.9). 

 

 



Задача 10 

Іригаційний канал перекривається плоским квадратним щитом 

шириною a , вагою G=20кН, з кутом нахилу α. Глибина води перед щитом h1, 

а за ним - h2. Визначити, нехтуючи тертям в шарнірі, початкову силу тяги Т, 

яку необхідно прикласти для підняття щита (Схема 3.10). 

 

Таблиця 1- Вихідні дані для розв’язування задач 1 – 10 

Вихідні 

дані 

Номер задачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h1,м 6 8 12 11 0,7 5 9 8 3 2,2 

h2,м - 2 - - - 2,5 - 4 1 1 

a, м 2 - 1,5 1,5 - 4 1,9 6 - 6 

b, м - 4 3 2 - 2 1,5 7 - - 

α
0 

- 45 60 45 - - 70 - 60 60 



Рис.1. Схеми до задач 1-10 


