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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Деревина відноситься до одних 

з найдавніших будівельних матеріалів. З неї виготовляли оригінальні висячі 

мости на островах Полінезії, японські храми, церкви північних країн. Протягом 

століть деревина широко використовувалася в будівництві кораблів, літаків, 

будинків, виготовленні меблів, інструментів та інших виробів завдяки її 

унікальним властивостям. 

Якщо в будівництві раніше використовувалися, переважно, сосна і ялина, 

то зараз надається перевага модрині. Це пов'язано з розробкою лісів країни 

багатих цими породами. Деревина модрини важка, довговічна, міцна  

і вогнестійка. 

На сьогоднішній день широкого поширення набули дерев'яні двотаврові 

балки (ДДБ) зі стінкою з OSB або фанери. При своїй економічності вони є 

достатньо міцними. Такі балки широко застосовують у вигляді балок для 

перекриття і в якості покриттів будівель, та в інших дерев’яних каркасах. 

Важливим напрямком у будівництві є застосування цих балок в просторових 

конструкціях, зокрема оболонках і полігональних конструкціях. Проте, на 

практиці виникають питання про міцне, надійне і технологічно легке з'єднання 

таких балок у складі плоских і просторових конструкцій, що потребує розробку 

нових вузлових з’єднань ДДБ. 

Дерев'яні гіперболічні оболонки, як тонкостінні просторові конструкції, 

знаходять все більш широке застосування в будівництві. Можливість перекрити 

великі прольоти тонкостінними покриттями без проміжних опор роблять 

дерев’яні оболонки незамінними при зведенні спеціальних споруд. 

Маючи незначну вагу, оболонки, в той же час, демонструють виключно 

міцну конструктивну форму. За деформативністю та міцністю оболонки в силу 

викривленості їх поверхонь мають показники в десятки разів кращі порівняно з 

пластинами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

частиною наукових досліджень кафедри металевих дерев’яних і пластмасових 

конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури. Робота 

виконувалася у рамках держбюджетної теми “Міцність і деформативність 

конструкцій з металу, дерева і пластмас” (№ держреєстрація – 01084010580). 

Мета роботи – розробка вузлових з’єднань з дерев’яних двотаврових 

балок та обгрунтування їх несучої здатності та деформативності в складі 

оболонок та полігональних конструкцій. 

Для досягнення мети поставлені завдання: 

- за результатами критичного аналізу відомих інженерних рішень 

запропонувати вузлове з’єднання несучих дерев’яних двотаврових балок (ДДБ) 

підвищеної ефективності; 

- розробити методику розрахунку і експериментально-теоретичних 

чисельних досліджень напружено-деформованого стану (НДС) запропонованих 
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з’єднань ДДБ в гіперболічних оболонках і комбінованих покриттях, провести 

натурні випробування розроблених вузлових з'єднань ДДБ; 

- розробити методику і здійснити чисельне дослідження НДС 

гіперболічної оболонки із запропонованими з'єднаннями ДДБ; 

- визначити особливості роботи вузлових з’єднань двотаврових 

дерев’яних балок та перехресних вузлів з металевими трубами та запропонувати 

рішення, що дозволять запобігти небажаним впливам навантажень на збірні 

елементи оболонок і покриттів; 

- визначити несучу здатність розроблених складених двотаврових 

дерев’яних балок зі стінкою з OSB; 

- впровадити результати досліджень в практику проектування та 

навчальний процес вказаних конструкцій з використанням розроблених 

вузлових з’єднань. 

Об’єктом дослідження є працездатність вузлових з'єднань ДДБ в 

оболонках та полігональних покриттях. 

Предметом дослідження є НДС та несуча здатність запропонованих 

вузлових з’єднань ДДБ у складі оболонок та полігональних покриттів. 

Методи досліджень. Дослідження виконані з використанням методів 

вивчення, аналіз та узагальнення літературних джерел, формулювання мети і 

завдань досліджень, системний підхід при експериментальних натурних та 

теоретичних дослідженнях з використанням статичних методів, деформаційної 

теорії, сучасних критеріїв несучої здатності деревини та металів. Визначення 

розрахункової надійності натурних конструкцій згідно запропонованих 

рекомендацій, теорії надійності, апробовані імовірнісно-статистичного аналізу 

випадкових величин і процесів. Математична теорія планування експерименту, 

чисельні методи розрахунку з використанням сучасних програмних комплексів, 

порівняння експериментальних даних з результатами розрахунків та їх аналіз, 

формулювання основних висновків. Загальні методи теоретичних досліджень: 

абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

- вперше розроблено перехресне вузлове з’єднання з дерев’яних 

двотаврових балок (ДДБ), що підтверджено патентом України на винахід  

№ 118423 від 10.01.2019 р., також досліджені напружено-деформований стан  

та несуча здатність комбінованих елементів оболонок; 

- вперше розроблено вузлове з’єднання з ДДБ під кутом зі сталевими 

трубчастими елементами, що підтверджено патентом України на корисну модель 

№ 135729 від 10.07.2019 р., також досліджена його працездатність; 

- моделювання НДС оболонок і полігональних покриттів з новими 

вузловими з’єднаннями ДДБ із застосуванням сучасних програмних комплексів 

дозволили достовірно відтворити усі етапи роботи вказаних конструкцій під 

навантаженням; 

- вдосконалені розрахункові моделі запропонованих вузлів ДДБ у 

складі зазначених оболонок і покриттів дали можливість здійснювати їх надійне 

проектування для різних прольотів та навантажень. 
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Практичне значення отриманих результатів: 

- запропоновані автором вузлові з’єднання ДДБ зі сталевими 

трубчастими елементами конструктивно опрацьовані, випробувані на натурних 

елементах та доведені до практичного використання; 

- розроблені вузлові з’єднання ДДБ суттєво доповнюють існуючий 

банк вузлових з’єднань несучих конструкцій оболонок та полігональних 

покриттів; 

- запропоновані варіанти моделювання складного НДС та сумісної 

роботи запропонованих вузлових з’єднань з вказаними просторовими 

конструкціями, шляхом нелінійних скінчено-елементних розрахунків, 

розкривають додаткові можливості програмних комплексів “ANSYS 

WORKBENCH” і  “ЛИРА-САПР” в частині розв’язку зворотної задачі; 

- результати експериментально-теоретичних досліджень 

дисертаційної роботи впроваджені в практику проектування об’єктів  

та в навчальний процес Одеської державної академії будівництва та архітектури 

при підготовці магістрів будівельного профілю. 

Особистий внесок здобувача в роботах, що надруковані в співавторстві, 

полягає у постановці завдань досліджень; інтерпретації отриманих 

експериментальних даних. Усі основні результати дисертаційної роботи 

одержані самостійно. Патенти розроблялися у співавторстві зі В. В. Стояновим, 

О. М. Коршак, О. В. Стояновим. Запропоновані автором вузлові з’єднання 

використані в дослідженнях, що були проведені сумісно з В. В. Стояновим, О. 

М. Коршак, О. В. Стояновим. 

Основні положення та висновки є науково обґрунтованими, розроблені 

особисто автором та визначаються: 

- розроблені конструкції вузлових з’єднань ДДБ під кутом  

та перехресного зі сталевими трубчастими елементами; 

- розроблена методика експериментальних досліджень і виготовлена 

універсальна силова установка для проведення натурних досліджень в 

лабораторних умовах за темою дисертації; 

- проведені комплексні натурні та числові експериментальні 

дослідження роботи просторових конструкцій з несучими ДДБ, з’єднаними між 

собою за допомогою запропонованих вузлів, оброблені та проаналізовані 

отримані результати; 

- здійснено моделювання складного НДС, запропонованих вузлів  

у складі плоских і просторових конструкцій, шляхом нелінійних скінчено-

елементних розрахунків, яке підтвердило доцільність застосування сучасних 

програмних комплексів “ANSYS WORKBENCH” і “ЛИРА-САПР”, для 

виконання  чисельних експериментів та прогнозу несучої здатності дослідних 

елементів, з метою суттєвої економії матеріальних витрат на проведення 

натурних експериментів; 

- усі основні наукові положення, результати, висновки та рекомендації 

у дисертаційній роботі розроблені здобувачем самостійно. 



4 

 

Апробація дисертаційної роботи. Основні положення і результати 

досліджень, виконаних в дисертаційній роботі, були представлені на наступних 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях та семінарах: 

міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні конструкції з металу  

та деревини” (м. Одеса, 17 – 18 травня 2018 р.); 74 - ї науково-технічної 

конференції професорсько-викладацького складу Одеської державної академії 

будівництва та архітектури (м. Одеса, 17-18 травня 2018 р.); ІІ-ї Всеукраїнської 

научно-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених 

“Фізичні процеси в енергетиці, екології та будівництві” (м. Одеса, 11 – 12 квітня 

2019 р.); Міжнародної наукової конференції “Структуроутворення, міцність та 

руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій” (м. Одеса, 23 

– 24 квітня 2019 р.); III міжнародної науково-практичної конференції 

“Експлуатація та реконструкція будівель і споруд” (м. Одеса, 26-27 вересня  

2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 14 наукових 

працях, з яких 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті у наукових 

періодичних виданнях інших держав, 1 патент України на винахід, 1 патент 

України на корисну модель, 5 тез доповідей у збірниках наукових конференцій, 

а також 1 стаття, що додатково відображають результати роботи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 182 сторінках, 

у тому числі 122 сторінки основної частини, складається із вступу, 4 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (176 найменувань) та додатків на 24 

сторінках, містить 97 рисунків і 1 таблицю. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі до роботи наведено обґрунтування вибору теми дослідження  

з огляду на історичний досвід і актуальність використання у будівництві 

оболонок та полігональних конструкцій. Належна увага приділена 

деформативності та надійності з’єднань дерев’яних двотаврових балок, 

практичному застосуванню нових вузлових з’єднань. 

У першому розділі дисертаційної роботи проведено огляд існуючих 

вітчизняних та закордонних просторових  оболонок. Визначені всі переважні 

властивості клеєних дерев’яних конструкцій (КДК), їх мінімальна енергоємність 

при обробці, легкість. Визначено, що однією з умов створення нових надійних 

просторових конструкцій є науково обґрунтований інженерний розрахунок  

з аналізом напружено-деформованого стану (НДС), який відображає дійсну 

роботу матеріалу і вузлів з'єднань в натурних умовах; використання 

розрахункових моделей, які адекватно відображають їх роботу під 

навантаженням. Розглянуті полігональні покриття з ДДБ та гіперболічні 

оболонки в якості тонкостінних просторових конструкцій. Методикам 

конструювання оболонок покриттів типу гіперболічного параболоїда 

присвятили свої роботи: В. М. Абовська, К. Г. Абрамович, Г. А. Матіскін,  

Л. І. Лавров, М. Г. Вайк, В. Л. Хьютс, К. П. Ійгер, Х. Х. Лаул, М. Х. Лейбур,  

В. Є. Михайленко, В. С . Обухов, А. Р. Ржаніцин, М. І. Рубінчик,  
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А. М. Рогозинський, Л. В. Сахновський, Б. В. Горенштейн, В. Д. Липецький,  

В. В. Стоянов. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану 

та несучої здатності збірних оболонок проводили: Н. П. Абовський,  

А. С. Дехтяр, А. О. Расказов, Л. Є. Спиридонова, Ю. П. Хмельов, І. І. Самол’янов, 

М. Ш. Варвак, Є. Н. Митрофанов, В. А. Колтінюк, Я. Ф. Хлібний,  

К. П. П’ятикрестовський, Д. А. Питлюк, С. Б. Турковський. Методикам 

розрахунку оболонок присвячені роботи: С. А. Амбарцумяна, Г. Г. Виноградова, 

В. З. Власова, Ю. З. Жуковського, А. Л. Гольденвейзера, Н. В. Колкунова,  

В. І. Корольова, С. Г. Лехніцкого, І. Є. Мілейковського, А. К. Купара,  

А. А. Назарова, В. В. Новожилова, Р. І. Рабиновича, В. В. Стоянова та ін. 

Особливу увагу приділено розподілу навантажень конструктивних форм 

складових балок, визначено, що при виконанні певних вимог до ДДБ їх можна 

використовувати в полігональних склепінних покриттях прольотом 12 – 18 м, 

при цьому зусилля розпору сприймаються стінами будівлі, згинальні моменти 

викликають на внутрішніх сторонах поперечних перерізів цих стін розтягуючі 

зусилля, що потребує використання арок з затяжками або іншого рішення 

передачі розпору (на затяжки, на фундамент).  

Аналіз виявив потребу в розробці принципово нових конструктивних видів 

і модифікації існуючих типів вузлових з’єднань дерев’яних двотаврових балок; 

визначення експериментальним і чисельним методами їх напружено-

деформованого стану; теоретичних і експериментальних досліджень натурних 

конструкцій. 

У другому розділі розглядається проектування та застосування вузлів 

з’єднання ДДБ на прикладі просторової рами, на якій встановлені сонячні 

батареї, які одночасно виконують функцію покриття. Таке проектне рішення 

дозволить розкрити ряд переваг дерев’яних конструкцій порівняно  

з використанням зварених рам із прямокутних труб. Переваги такого проекту: 

низька вартість, простота виготовлення, легкість каркасу і його інтегрованість  

в конструкцію покриття все це з урахуванням теплоємності матеріалів елементів 

конструкції, дає можливість істотного збільшення ККД сонячної батареї до 23%. 

До недоліків слід віднести низьку вогнестійкість і можливість вражень деревини 

організмами, чого можна уникнути вогнезахисними та хімічними засобами 

захисту. 

Розглянуто декілька варіантів з’єднань. Нові конструктивні типи 

запатентованих вузлових з’єднань дерев'яних двотаврових балок під різним 

кутом (Патент України на корисну модель № 135729 від 10.07.2019 р.) Рис. 1 

дозволяють зменшувати вагу оболонок при збереженні параметрів жорсткості  

і стійкості конструкції, спростити  монтаж. 

Відмінною особливістю є простота їх збору і можливість захистити 

металеві елементи з'єднання. Конструкція вузлового з'єднання елементів під 

кутом забезпечує сприйняття навантажень на сам вузол і може 

використовуватись у сітчастому склепінні і у гіперболічній оболонці.  

На Рис. 2 надано конструктивна схема вузлового з’єднання під кутом. 
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Рис.1. Вузол з дерев'яних двотаврових балок 

 

Найбільш близьким до заявленого винаходу є перехресний вузол, який 

використовується в безметалевому кружально-сітчастому склепінні системи 

Песельника (Рис. 3). Суттєвим недоліком у якості аналога і прототипа є 

недостатня міцність (жорсткість) вузла. 
 

.  

 
Рис. 2. Вузол з’єднання ДДБ під кутом 

1 – ДДБ, 2 – гайка з шайбою, 3 – шпилька, 4 – шуруп-нагель. 
 

Технічний результат суттєвого укріплення перехресного вузла ДДБ 

досягається завдяки наявності головного і додаткових несучих елементів  

у вигляді двотаврових дерев’яних балок, наявності металевих закладних 
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елементів та посилюючих накладок, отриманню нового геометричного обрису 

закладних елементів. Детально розроблена послідовність монтажу перехресного 

вузла ДДБ комбінованих елементів-оболонок. При проектуванні конструкції 

склепіння розглядалися два варіанти з'єднань елементів плити. У першому 

варіанті – автор розробив конструкцію і монтаж з'єднання склепінь за допомогою 

сталевих труб, у другому варіанті – з'єднання за допомогою сталевих пластин. 

Для подальшого дослідження конструкції були обрані вузли з пластинами, тому 

що конструкція з їх використанням, спростить вирішення задачі опору плити на 

стійкі. 

 

 
Рис. 3. Кружально-сітчасте склепіння системи Песельника: 

а) з прямокутною сіткою; б) з косокутною (ромбічною) сіткою; в) головний 

(середній) вузол; г) опорний вузол; д) вузол примикання до фронтонної арки. 

1 – опорний брус (мауерлат); 2 – фронтонна арка; 3 – затягування;  

4 – основні косяки; 5 – торцевий скіс; 6 – верхня грань;  

7 – гніздо; 8 – нижня грань; 9 – шип. 

 

Запатентовані автором вузли з'єднання ДДБ за допомогою сталевого 

елемента трубчастого поперечного перерізу були адаптовані і застосовані при 

проектуванні великопрольотних гіперболічних покриттів. Проаналізовані 

впливи можливих навантажень і розраховано напружено-деформований стан 

вузлів для різних варіантів їх конструкції в ПК ЛІРА-САПР. Були визначені 

місця виникнення і величини найбільших поздовжніх і поперечних сил, 

згинальних моментів. 

Для розрахунку конструкції перетинів балок з плоскими фанерними 

стінками або стінками з OSB – використовується метод еквівалентного 

(наведеного) перетину. Напруження, що виникають в конструкції, були 

визначені з урахуванням всіх сил впливів за формулою:  
 

𝐴𝑒𝑓,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐴𝑓 + (
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑤

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓
) 𝐴𝑤 = 10 ⋅ 10 ⋅ 4 + (

1200

1000
) ⋅ 1 ⋅ 30 = 484 см2,      (1) 

де 
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𝑊𝑒𝑓,𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝐼𝑒𝑓,𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑦1,𝑖𝑛𝑠𝑡
=

49633 ⋅ 2

12
= 3309 см3; 

 

𝐼𝑒𝑓,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐼𝑓 + (
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑤

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓
) 𝐼𝑤 = 4 ⋅ (

10⋅103

12
+ 10 ⋅ 10 ⋅ (

10

2
+ 10)

2

) +        (2) 

+ (
1200

1000
) ⋅

1 ⋅ 303

12
= 49 633 см4. 

 

Визначено максимальні вертикальні переміщення під дією розрахункового 

навантаження, що виникають також у сполучному вузлі конструкції і складають 

f max = - 06 мм. 

Побудовані епюри поздовжніх та поперечних зусиль, згинальних моментів 

полігональної арочної конструкції в ПК ЛІРА-САПР. Визначені переміщення 

конструкції по вертикальній осі. 

Результати чисельного розрахунку в ПК ANSYS WORKBENCH показали, 

що найбільші напруження в дерев’яних елементах конструкції виникають  

в середині прольоту, зменшуються до опорного вузла і складають 9,23 МПа, 

найбільші напруження в опорному вузлу складають 64,1 МПа, найбільші 

напруження дерев’яних елементах конструкції  виникають в середині прольоту  

і зменшуються до опорного вузла і складають 9,23 МПа, найбільші напруження 

в опорному вузлу складають 64,1 МПа. 

Результати чисельного розрахунку в ПК ANSYS WORKBENCH наведені  

у вигляді ізополів розподілу напружень і переміщень в розрахунковій моделі 

плити – пелюстка гіпари  під дією розрахункового навантаження. Обчислені 

ізополя розподілу еквівалентних напружень в сталевих з’єднувальних елементах 

пелюстка гіпари та ізополя переміщень по вертикальній осі. Як показують 

дослідження, використання в просторових дерев’яних конструкціях ДДБ мають 

переваги. Роблячи висновок, можна стверджувати про доцільність розробок  

і впровадження запатентованих конструкцій вузлових з’єднань ДДБ з рядом 

можливостей їх з’єднань під різним кутом при використанні сучасних 

технологій, що розглянуті  на прикладі сонячної батареї. 

З огляду на низьку вартість закладених в конструкцію матеріалів  

у сукупності з простотою виготовлення і достатньою міцністю, можна зробити 

висновок, що дослідження в цій області є актуальними в сучасному будівництві. 

У третьому розділі наведено чисельний розрахунок вузлів сітчастого 

дерев’яного склепіння та всієї конструкції в цілому. Визначальним в 

розрахунках є вирішення контактної задачі: стик дерево-дерево і вплив на 

напружено-деформований стан вузла і конструкції, в цілому, сталевої труби.  

В діючій інженерній методиці у розрахунку такого з’єднання здійснюється 

тільки перевірка контактних поверхонь на зминання,  що є не цілком коректним 

для великопрольотних конструкцій масивного перетину тому, що не враховує 

концентрацію і нерівномірність напружень поверхні, що стискається в процесі 

деформування конструкції під навантаженням, де в місцях контакту виникають 
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значні зусилля. Визначення напружено-деформованого стану зон контакту таких 

вузлів можна здійснити тільки точними чисельними методами. 

Розрахунок вузла зводитися до визначення його податливості і характеру 

роботи сталевих і дерев’яних елементів. Ступінь впливу сталевих елементів на 

загальну міцність і деформативність таких конструкцій можна оцінити 

коефіцієнтом приведення, знаючи який, можна з достатньо для практичних цілей 

точністю, розрахувати запропоновані полігональні конструкції. Визначенням 

значення ефективно працюючої частини поперечного перерізу займались  

В. М. Биковський, А. Б. Губенко, С. Г. Лехніцький, П. Ф. Папкович,  

Г. Г. Ростовцев, П. А. Соколов, Т. Карман, X. Кокс, П. Дутко, І. Г. Бубнов та ін. 

Незважаючи на оригінальність запропонованих методик розрахунку, всі вони  

не в повній мірі відображають особливості роботи запропонованих вузлів 

 в складі сітчастого дерев’яного склепіння або полігональних аркових 

конструкцій, що в підсумку призводить до невідповідності розрахункових 

моделей реальної поведінки конструкції при впливі експлуатаційних 

навантажень. 

Метою чисельного розрахунку плоскої арочної конструкції з вузлами  

із застосуванням сталевих труб прольотом 12 і 18 м є визначення та аналіз НДС 

досліджуваних конструкцій при різних варіантах їх конструктивних елементів 

(Рис. 4). Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

➢ обрати попередній статичний розрахунок конструкції в ПК ЛІРА-

САПР; 

➢ визначити за його результатами необхідний поперечний переріз 

елементів конструкції; 

➢ попередня розробка варіантів вузлів конструкцій покриття 

прольотами 12 і 18 м; 

➢ розробка моделей таких конструкцій ПК Autodesk Inventor; 

➢ розробка для цих конструкцій розрахункових схем ПК ANSYS; 

➢ розрахунок варіантів і аналіз отриманих результатів. 

 Розрахунок в ПК ЛІРА-САПР робився для двох видів покриття: без 

розпору для 12 м прольоту і з розпором для 18 м з урахуванням різних 

можливостей прикріплення стержнів до вузлів. Розраховані: напруження, 

максимальні переміщення у сполучного вузла конструкції, данні для побудови 

епюр зусиль (поздовжніх, поперечних) і згинальних моментів та ін. 

При розрахунку в ПК ANSYS WORKBENCH розрахункова схема 

приймалася така ж сама (див. вище), конструкція була розбита на 12200 КЕ,  

розрахунок проводився за двома критеріями міцності: за найбільшим головним 

напруженням і за енергетичною (четвертою або Мізеса) гіпотезою міцності, що 

має наступний вигляд: 

 
 

.                       (3) 
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Результати чисельного розрахунку в ПК ANSYS WORKBENCH 

представлені у вигляді ізополів розподілу напружень і переміщень  

в розрахунковій моделі балки. 

 

 

 

Рис. 4. Полігональні склепінні покриття: 

а) прольотами 12 м; б) прольотами 18 м 

 

При розрахунку полігональної просторової арочної конструкції з вузлами 

з застосуванням сталевих труб в ПК ЛІРА-САПР використані ті ж  самі 

розрахункові параметри. Розрахунок показав, що найбільша поздовжня сила 

виникає на приопорній ділянці і складає Nmax = - 1,94 кН; найбільший згинальний 

момент виникає біля вузла і становить Мmax = 0,5 кН; найбільша поперечна сила 

виникає на приопорній ділянці і становить Q = 1,27 кН; зусилля, що виникає  

в розпорі – Nрасп = 0,92 кН. 

Розрахунок показав, що найбільші напруження виникають біля сполучного 

вузла конструкції в місці максимального моменту і складають: 

 

𝜎𝑓,𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑐,max,𝑑 =
𝑀max

𝑊𝑒𝑓, 𝑖𝑛𝑠𝑡
+

𝑁соотв

𝐴𝑒𝑓,  𝑖𝑛𝑠𝑡
=

0,5⋅100

218,5
+

0,9

80,8
=

= 0,24  кН/см2
  <  𝑘𝑐𝑓𝑐,0,𝑑 = 1,08 кН/см2;

                                        (4) 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑘mod
𝑓𝑐,0,𝑘

𝛾𝑚
= 0,7 ⋅

2

1,3
= 1,08 кН/см2.                             (5) 
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Коефіцієнт надійності стійкості конструкції при дії розрахункового 

поєднання навантажень склав 85,3 – стійкість забезпечена. 

При розрахунку в ПК ANSYS WORKBENCH розрахункова схема  

і параметри приймалися, такі ж як вищезазначені. 

Кружально-сітчасте склепіння з вузлами з застосуванням сталевих 

труб поєднує в собі легкість з високою несучою здатністю,  

що забезпечує їх широке застосування при конструюванні сітчастих покриттів  

з металу та дерева. Геометричний розрахунок такої просторової конфігурації є 

досить складна процедура. Проліт розглянутої конструкції становить 18 м, 

висота в замку 3 м. Кружально-сітчасте склепіння складається з однакових 

прямолінійних косяків двотаврового перетину, з'єднаних під прямим кутом, і 

довжина яких становить 1515 мм. Геометрія кружально-сітчастого склепіння 

визначалася за трьома точками (координати опор і замка склепіння); визначалася 

кругова дуга; отримана дуга розбивалася на рівні сегменти, довжина яких 

дорівнювала 1500 мм.  

При створенні розрахункової схеми в ПК “ЛИРА-САПР” вважалося, що всі 

опори (ліві і праві п'яти арок) конструкції працюють як шарнірно-нерухомі 

(накладено обмеження на переміщення по осях X, Y, Z) (Рис. 5). Конструкцію 

кружально-сітчастого склепіння становлять косяки двотаврового перетину. 

Визначальним зусиллям при визначенні напруженого стану косяків є згинальний 

момент в площині косяка. Розрахунок конструкції показав, що найбільша 

поздовжня сила виникає в приопорному косяку в середній частині конструкції і 

становить Nmax = - 17,15 кН; найбільший згинальний момент виникає також в 

приопорному косяку, але ближче до більш жорсткіших торцевих арок і становить 

Мmax у = 3,84 кН; найбільша поперечна сила виникає у косяку, що примикає до 

торцевої арки і становить Qmax z = 4,54 кН. Алгоритм розрахунку той самий. 

 

 

Рис. 5. Розрахункова схема склепіння прольотом 18 м 
 

Розрахунок несучих конструкцій для сонячних панелей 

На Рис. 6 показана плита з ДДБ, яка опирається на 4 стійки, виконані також 

з ДДБ. Опори плити шарнірні. Поворот конструкції щодо горизонтальної осі 

передбачається здійснювати за допомогою лінійного актуатора, що уявляє собою 

кулько-гвинтову пару, яка приводиться в рух кроковим двигуном з редуктором. 

Застосування такого виду актуаторів дозволяє автоматизувати і запрограмувати 

переміщення панелі, в залежності від річного положення сонця, з ДДБ з 

встановленими на правій половині сонячними панелями. 
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Рис.6. Конструкція каркасу 

1 – стійка; 2 – панель 

 

Конструкція розраховувалася на спільну дію: власної ваги; ваги обладнання; 

навантажень, пов'язаних з його обслуговуванням; монтажних і снігових 

навантажень. При проектуванні панелі з розмірами в плані 4500 х 2000 мм 

задавалися мінімальним поперечним перерізом несучих елементів (поличка  

40 х 40 мм, наскрізна стінка 100 х 120 мм), що забезпечує запас несучої здатності 

конструкції більше 27%. Для забезпечення геометричної незмінюваності каркаса 

в конструкцію були додані хрестові розкоси. 

В роботі попереднім розрахунком конструкцій для сонячних панелей 

виявлено доцільність застосування дерев'яних елементів за наступним рядом 

показників: можливість збільшити ККД сонячних панелей за рахунок зменшення 

їх нагрівання від більш теплоємних дерев'яних елементів; при масовому 

виробництві дерев'яні конструкції будуть  економічно ефективніші  

за алюмінієві; простота збору і монтажу; легкість дерев'яних конструкцій; 

використання вітчизняних матеріалів; використання ресурсовідновлюваних 

матеріалів. На підставі аналізу та розрахунків була сконструйована секція легкої 

збірно-розбірної конструкції домашньої сонячної електростанції потужністю  

3.5 кВт. 

У четвертому розділі проведені експериментальних досліджень 

полігональної аркової конструкції з вузлами із застосуванням сталевих труб з 

метою вивчення практичної (дійсної) роботи запропонованих конструкцій, їх 

елементів і з'єднань, виявлення ступеню достовірності результатів чисельних 

досліджень, перевірки висунутих при проектуванні гіпотез, обґрунтованості 

вдосконалених методик розрахунку. Були проведені статичні випробування 

моделей і натурних полігональних аркових конструкцій. Програма випробувань 

передбачала короткочасні навантаження дослідних зразків. Результати 

досліджень отримані як середнє арифметичне значення за даними трьох 

однотипних випробувань конструкції. Наведені графіки переміщень і епюри 

розподілів напружень в елементах відповідають навантаженням, найбільш повно 

відображуючи дійсну роботу конструкцій при дії короткочасних навантажень. 

Наведена схема дослідної аркової конструкції (Рис. 7). 
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Рис. 7. Схема розташування приладів і обладнання на експериментальній 

моделі полігональної арочної конструкції: 

ТД – тензодатчики; ПМ - 1, ПМ - 2, ПМ - 3 – прогиноміри Максимова; ІЧ 

- індикатори годинникового типу; О-1 – опора шарнірно нерухома; О-2 – опора 

шарнірно рухома; БВ – балка допоміжна; ЗП – закріплення конструкції із 

площини; ДГ – домкрат гідравлічний. 
 

Значення фактичного максимального прогину конструкції в середині 

прольоту від дії, наведеної до зосередженого нормативного поперечного 

навантаження (5,08 кН), склало в середньому 6,65 мм (Рис. 8), що відповідає 

величині відносного прогину 1/451 від розрахункового прольоту. При збільшенні 

згинального навантаження на конструкцію до розрахункового значення 

величина прогину склала 11,9 мм або 1/252xl0. Значення прогинів при 

завантаженні арки зосередженим навантаженням відрізнялися між собою не 

більше, ніж на 3%. 
 

 
Рис. 8. Графік експериментальних прогинів арочної конструкції 

ПМ -1;ПМ – 2; ПМ -3 – прогиноміри Максимова  
 

Побудовані графіки залежності нормальних напружень (Рис. 9) у вузлах. 

Аналіз показав, що різниця розрахунків значень прогинів, визначених за 

програмою ANSYS і значеннями прогинів, отриманих в ході експериментальних 

досліджень, складала не більше 28% з урахуванням введення в результати 

чисельних розрахунків фактичних модулів пружності деревини і 41% в ПК 

ЛІРА-САПР показав великі прогини, отже і більш близькі до результатів 

експерименту. Деформації, отримані за даними чисельних досліджень в ПК 
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ANSYS, мали менші значення. Таку розбіжність можна пояснити тим, що при 

проведенні чисельних досліджень не враховувались податливість вузлів і 

обтиснення в дерев'яних елементах, які властиві реальним конструкціям. 

Експериментальні прогини в чвертях конструкції більші, ніж розрахункові, що 

вказує на недостатній натяг або більшу деформативність затяжки. 
 

 

Рис. 9. Ізополя еквівалентних напружень по Мізесу в найбільш 

напруженому дерев'яному елементі 3м моделі арочної полігональної конструкції 
 

Як визначено, характер розподілу і величини напружень в сталевій трубі 

практично однакові за результатами експериментальних досліджень  

і чисельного розрахунку. Напруження, отримані в результаті експерименту, 

незначно вище таких – за чисельним розрахунком не більш, ніж на 3%, що 

пояснюється меншою мірою залучення дерев'яного двотаврову до спільної 

роботи. Також це можна помітити по напруженням у верхній полиці і стінки. 

Ближчого до експериментальних даних результату розрахунку в ПК ANSYS 

можна домогтися, вирішуючи контактну задачу, коли сталева труба прикріплена  

до стінки і полок двотаврову за допомогою болтів. У цьому дослідженні між 

елементами був обраний контакт “bonded”, що забезпечує жорстке з'єднання 

елементів з усіма поверхнями, що стикуються. Внаслідок чого напруження в 

стіні за експериментальними даними (що досягають 0,2 кН/см2) нижче 

отриманих чисельним методом (до 0,35 кН / см2) на 32%. Напруження у верхній 

полиці ДДБ у вузлі за результатами експерименту (до 0,3 кН /см2) також були 

нижчі, ніж отримані чисельним розрахунком. 

Експериментальні дослідження полігональної просторової арочної 

конструкції з вузлами із застосуванням сталевих труб 

Методика експериментального дослідження дії навантажень  

на натуральну полігональну просторову арочну конструкцію з вузлами  

із застосуванням сталевих труб – була здійснена за вищеозначеними методикою 

і алгоритмом. Дослідження дії навантажень велись на натуральній конструкції 

(Рис. 10) з використанням вимірювальних приладів і тензорезисторів. 
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Рис. 10. Експериментальна модель арочної полігональної конструкції 

прольотом 3 м, встановлена на опори 

 

Основні деформації конструкції вимірювали механічними приладами: 

прогиномірами Максимова і індикаторами годинникового типу ИЧ-10 з ціною 

поділки шкали 0,01 мм. Поверхневі деформації в елементах конструкції 

вимірювали за загальноприйнятою методикою з використанням тензорезисторів 

з базою 20 мм, розташованими на конструкції відповідно до схеми, наведеної на 

Рис. 11. Номінальний опір тензорезисторів становив 1 ≈ 200 Ом. 

Аналіз чисельних розрахунків і експериментальних досліджень показав 

велику збіжність (від 3% до 12%) результатів. 

Найбільша розбіжність результатів чисельних і експериментальних 

досліджень натурної конструкції була зареєстрована в місцях передачі зусиль. 

При багаторазовому повторенні дослідів були виявлені фактори, які найбільше 

впливали на розбіжність з аналітичними і чисельними дослідженнями. Серед цих 

факторів можна окремо назвати початкові пластичні деформації  конструкції  

в пружній і пластичній стадіях, що носять місцевий характер і не впливають  

на подальшу її роботу. Початкове завантаження конструкції до 6 кН викликало 

істотні переміщення в конструкції, що досягають 10 мм у вузлі 2. Переміщення 

були викликані слабкістю в місці затягування і, як наслідок, запізнення 

включення вузла в загальну роботу конструкції. Перед наступним 

навантаженням гайки, що кріплять затяжку, були підтягнуті – це зменшило 

початковий прогин конструкції при малих навантаженнях до 3 мм. 

Найбільші напруження за результатами експериментальних досліджень 

виникають у центральному вузлі – «1» у верхній стиснутій полиці двотавра  

і складають: 0,68 кН/см2 – при розрахунковому навантаженні 31 кН  

і 0,82 кН /см2 – при навантаженні 40 кН. Напруження у верхньому поясі двотавру 

практично лінійно залежать від прикладеного до конструкції навантаження. 
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Рис. 11. Схема розташування приладів і обладнання на 

експериментальній моделі полігональної арочної конструкції: 

ПМ – прогиноміри Максимова; ІЧ – індикатори часові; О-1 – опора шарнірно 

нерухома; О-2 – опора шарнірно рухома; БВ – балка допоміжна; ЗП – 

закріплення конструкції з площини; ДГ – домкрат гідравлічний. 

 

Напруження в нижньому поясі ДДБ вузла 1 (Рис. 12.а) зростають 

пропорційно навантаженню до 6 ступені навантажування (величина 

навантаження 12 кН) при яких, їх величина складає 0,43 кН/см2 (що менше 

розрахункових характеристик) після чого, при подальшому навантаженні, 

більше не змінюються. Така робота пов'язана з можливим виникненням 

наступних явищ: 

1. Максимальні напруження, в сталевому з’єднувальному елементі при 

експериментальних дослідженнях, досягаються при навантаженні  

11,65 кН, що відповідає 0,42 граничного навантаження (визначеного  

за розрахунками в ПК), після чого залишаються постійними при подальшому 

збільшенні навантаження; 

2. Поява пластичного шарніра у верхньому поясі або в місцях передачі 

зусиль від з'єднувального елементу до дерев'яного двотавру; 

3. Поява пластичного шарніра у болтовому з'єднанні. 

Максимальні напруження у вузлі – «2» виникають в місцях кріплення 

трубного елементу і, хоча перетин працює на вигин, зменшуються до найбільш 

віддалених від нейтральної осі точок (Рис. 12.б). 

Опорний вузол – «3» працює, переважно, на стиск. Нейтральна лінія 

проходить через верхню полицю двотавра. Максимальне за модулем значення 

нормальних напружень становить 0,6 кН/см2 (Рис. 12.в). 
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Рис. 12. Поперечний переріз конструкцій із зазначенням місць 

розташування тензодатчиків і епюри нормальних напружень, отримані  

за результатами експериментальних досліджень: 

А - вузол 1; б - вузол 2; в – вузол 3. 

 

Максимальні переміщення (Рис. 13) при несиметричному завантаженні 

складають 5,94 мм, а прогин (переміщення по осі Y) становить 4,04 мм, що 

задовольняє граничним значенням згідно ДБН Дерев'яні конструкції. 
 

 
Рис. 13. Ізополя вертикальних переміщень 

 просторової полігональної склепінчастої конструкції 
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Аналіз чисельних і експериментальних досліджень показав достатню 

збіжність (від 3% до 12%) результатів. Напруження, при випробуваннях на всіх 

досліджуваних ділянках конструкції, не перевищували значень, отриманих за 

допомогою чисельних методів. При багаторазовому повторенні дослідів були 

виявлені фактори, які найбільше впливали на розбіжність з аналітичними і 

чисельними дослідженнями. Серед цих факторів можна окремо назвати 

початкові пластичні деформації  конструкції в пружній і пластичній стадіях, що 

носять місцевий характер і не впливають на подальшу її роботу. 

В рамках даної дисертаційної роботи результати досліджень були 

впроваджені на об’єктах цивільного будівництва та при реконструкції горищних 

конструкцій та виготовлення конструкцій під монтаж сонячних панелей. 

Результати роботи впроваджені в навчальному процесі в Одеській академії 

будівництва та архітектури на кафедрі металевих, дерев’яних і пластмасових 

конструкцій при підготовці аспірантів спеціальністю 192 “Будівництво  

та цивільна інженерія” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”. 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. За допомогою розробленої методики і виконаних експериментально-

теоретичних досліджень вперше розроблені (патент на винахід: № 118423 від 

10.01.2019 р., патент на корисну модель 135729 від 10.07.2019 р.) вузлові 

з’єднання несучих дерев’яних двотаврових балок під кутом та навхрест зі 

сталевими трубчастими елементами, а також досліджене їх НДС та несуча 

здатність. 

2. Розроблені вузли доведені до практичного застосування  

в гіперболічних оболонках і комбінованих покриттях, що дає можливість 

створення архітектурно виразних просторових форм з науково обґрунтованими 

конструктивними рішеннями. 

3. За рахунок застосування адаптованого способу розрахунку методом 

нелінійних скінчено-елементних, реалізованого у ПК “ANSYS WORKBENCH”  

і “ЛИРА-САПР”, визначено основні параметри несучої здатності навантажених 

натурних оболонок і полігональних конструкцій. Зокрема, було встановлено, що, 

при включенні в роботу покриття обшивки, величини крутних моментів 

знижуються практично до нуля і їх вплив на роботу вузлових з’єднань відповідно 

його можна не враховувати. 

4. Встановлені місця влаштування можливих стиків збірних елементів  

з точки зору запобігання небажаних впливів навантажень та визначити якісно  

і кількісні величини внутрішніх зусиль в елементах цих вузлів з метою  

їх проектування та конструювання. 

5. Запропоновані вузли при з’єднанні складених двотаврових 

дерев’яних балок зі стінкою з OSB забезпечують достатню несучу здатність 

цього конструктивного елементу конструкції, співрозмірну з несучою здатністю 

суцільної балки. 

6. Запатентовані вузлові з’єднання доведені до рівня практичного 

застосування і впроваджені у цивільне будівництво, зокрема, при виготовленні 
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конструкцій під монтаж сонячних панелей, та при будівництві крівлі жилого 

будинку, а також у навчальний процес в Одеській державній академії 

будівництва та архітектури при підготовці докторів філософії за спеціальністю 

192 “Будівництво та цивільна інженерія” галузі знань 19 “Архітектура  

та будівництво”. 
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Бойко О. В. “Несуча здатність та деформативність вузлових з’єднань 

дерев’яних двотаврових балок, оболонок та полігональних конструкцій” –  

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” – Одеська 

державна академія будівництва і архітектури, Одеса, 2019. 

У дисертаційній роботі розглянуті задачі несучої здатності і НДС 

вузлових з’єднань оболонок та полігональних конструкцій різного 

конструктивного виконання, визначені місця найбільших напружень  

та чисельні величини, досліджені та обґрунтовані розрахункові параметри  

на втрату стійкості в площині конструкції, визначені коефіцієнти надійності 

стійкості і максимальні вертикальні переміщення. 

Виконано порівняння отриманих аналітичних рішень з отриманими 

експериментальними та чисельними даними, з результатами аналізу  

в ПК ANSYS WORKBENCH, ЛІРА-САПР. Аналіз результатів дослідження 

визначив доцільність нових конструктивних рішень вузлових з’єднань 

конструкції оболонок та полігональних конструкцій, доведена можливість 

застосування ДДБ зі стінкою з OSB в конструкціях покриттів не тільки 

прямолінійного, але і різних полігональних обрисів завдяки розроблених нових 

вузлів з'єднань дерев'яних двотаврових балок під кутом та перехресне -  

зі сталевими трубчастими елементами (патент України на винахід № 118423 від 

10.01.2019 р., патент України на корисну модель № 135729 від 10.07.2019 р.). 
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Розрахунки показали прийнятні коефіцієнти надійності несучої здатності. 

Обґрунтовані та впроваджені методи визначення оптимальних розмірів 

конструкції при різних варіантах вузлових з’єднань оболонок. 

Ключові слова: розрахункова надійність, математична модель, несуча 

здатність, зусилля, коефіцієнт варіації, метод статичних випробувань, дерев'яні 

двотаврові балки (ДДБ), вузлові з’єднання, деформативність, випробування, 

оболонки, поліогональні конструкції. 
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Бойко А. В. “Несущая способность и деформативность узловых 

соединений деревянных двутавровых балок, оболочек и полигональных 

конструкций” – на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.01 "Строительные конструкции, здания и сооружения" – 

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса, 2019. 

В диссертационной работе рассмотрены задачи несущей способности 

и НДС узловых соединений оболочек и полигональных конструкций различного 

конструктивного исполнения, определены места наибольших напряжений  

и числовые величины, исследованы и обоснованы расчетные параметры  

на потерю устойчивости в плоскости конструкции, определены коэффициенты 

надежности устойчивости и максимальные вертикальные перемещения. 

Выполнено сравнение полученных аналитических решений  

с известными экспериментальными и числовыми величинами, с математической 

моделью ПК ANSYS WORKBENCH, ЛИРА-САПР. Аналитика результатов 

исследования определила целесообразность новых конструктивных решений 

узловых соединений конструкции оболочек и полигональных конструкций, 

доказана возможность применения ДДБ со стенкой из OSB в конструкциях 

покрытий не только прямолинейного, но и различных полигональных очертаний 

благодаря разработанным новым узлам соединений деревянных двутавровых 

балок под углом и перекрестное – со стальными трубчатыми элементами (патент 

Украины на изобретение № 118423 от 10.01.2019 г., патент Украины на полезную 

модель № 135729 от 10.07.2019 г.). Расчеты показали приемлемые 

коэффициенты надежности несущей способности. Обоснованы и внедрены 

методы определения оптимальных размеров конструкции при различных 

вариантах узловых соединений оболочек. 

Ключевые слова: математическая модель, несущая способность, усилия, 

коэффициент вариации, метод статических испытаний, деревянные двутавровые 

балки, узловые соединения, деформативность, полигональные конструкции, 

оболочки, испытания. 
 

ABSTRACT 

Boiko O. V. “Bearing ability and deformability of nodal double-edged beams 

joints made of wooden double-edged beams, membranes and polygonal constructions” 

– qualification scientific work on the rights of the manuscript. 
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Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences in specialty 

05.23.01 "building structures, buildings and structures". – Odessa State Academy of 

Civil Engineering and Architecture, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, 

Odessa, 2019. 

The dissertation study describes the bearing capacity and deformability of new 

structural nodal joints of shells and polygonal structures, which will provide the 

requirements of practicality, bearing capacity and aesthetic qualities of architectural 

structures. The study includes calculations obtained via specialized software. 

The introduction justifies the choice of research topic; formulated goals and 

objectives of research; the scientific application and practical importance of the work, 

its general characteristics and connection are highlighted with the Academy's scientific 

developments. 

Scientific application of the obtained results: 

– Development of a new cross-sectional joint of wooden I-beams. The stress-

strain state and load-bearing capacity of the combined shell elements was also 

investigated.  Those characteristics were confirmed by the patent of Ukraine for the 

invention No. 118423 dated January 10, 2019; 

– Development of a new an anchor connection system with a wooden I-beams 

at an angle with steel tubular elements. The efficiency of a node connection was also 

investigated. Characteristics were confirmed by the patent of Ukraine for utility model 

135729 dated 10.07.2019; 

– The developed methodology and the experimental researches made it possible 

to study the tense deformed state of the proposed nodal joints and to confirm high 

performance when the composition of shells and polygonal coatings is used; 

– Modeling of tense deformed state of shells and polygonal coatings with new 

nodal connections of wooden I-beam with the use of modern software tools allows to 

reliably reproduce all stages of work of the specified loaded structures; 

– Advanced design models of the proposed units of the wooden I-beam in the 

composition of these shells and coatings make it possible to carry out their reliable 

design for various span and load systems. 

The work done allows:  

1) creation of various architectural forms and outlines;  

2) to simplify installation, while providing high rigidity and load-bearing 

capacity of structures in general;  

3) to choose the methodology of numerical studies for different stages of 

calculation and types of loads. 

In the dissertation work the problems of stability and deformation-stressed state 

of nodal joints of shells and polygonal constructions of different constructional 

construction are considered, the places of the greatest stresses and numerical values are 

determined, the calculated parameters for loss of stability in the plane of the design are 

investigated and justified, the stability factors and maximum vertical moving. 

A mathematical model was constructed and an algorithm for the study  

of deformative structural changes under the action of a concentrated load was created, 

and the calculation schemes of the loadings of the supports were created. Separate 
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effort was determined in the elements of the construction, depending on the span and 

the height of the vault, determined the location and magnitude of the longitudinal and 

transverse forces and bending moments. To calculate cross-sections of beams with flat 

plywood walls the method of equivalent (induced) intersection is used. 

The analysis of the results of the research ANSYS WORKBENCH, LIRA-CAD 

has determined the expediency of new constructive solutions of the nodal connections 

of shell designs and polygonal structures, the possibility of using wooden I-beams with 

a wall has been proved. with OSB in the construction of coatings not only rectilinear, 

but also various polygonal outlines, thanks to the developed new nodes for joining 

wooden I-beams at an angle and in intersection (Ukrainian patent for invention No. 

118423 dated January 10, 2019, Ukrainian patent for utility model No. 135729 dated 

July 10, 2019). Calculations have shown acceptable load factor load capacities. The 

methods of determining the optimum size of the design under various variants of the 

nodal joints of the shells are grounded and implemented. 

Keywords: design reliability, mathematical model, bearing capacity, effort, 

coefficient of variation, static test method, wooden I-beams, interconnections, 

deformability, design, polygonal structures, shells, testing. 


