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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Структура та зміст дисципліни 

Блок 

змістовн 

их 
модулів 

Назва блоку 

змістовних 

модулів 

 

Назва змістовних модулів, 

що входять до даного блоку 

1 1.1 Основи розрахунку просторових споруд. Види 
  просторових споруд. Приклади побудованих 
  просторових споруд з особливостями технології їх 
  зведення. Види оболонок, особливості їхньої 
  роботи. Основні гіпотези. Застосування 
  диференціальної геометрії. Внутрішні зусилля. 
  Загальні рівняння теорії оболонок 
 1.2 Основи розрахунку просторових споруд. 
  Безмоментна, моментна та напівмоментна теорії 
  розрахунку оболонок. Оболонки. Купола. Складки. 
  Основні гіпотези та особливості визначення 
  напружено-деформованого стану 
 1.3 Основи розрахунку просторових споруд. 
  Просторові ферми. Особливості розрахунку. 
 1.4 Основи розрахунку просторових споруд. Тунелі. 
  Особливості розрахунку. Підпірні стінки. 
  Особливості розрахунку. 
 1.5 Основи розрахунку просторових споруд. 
  Розрахунок просторових споруд з застосуванням 
  сучасних програмних комплексів. 

2 1.6 Інженерні основи методу скінченних елементів. 
  Основні положення методу скінченних елементів. 
  Роль обчислювальних методів в розрахунках на 
  міцність; основні етапи чисельного дослідження 
  міцності конструкцій; метод дослідження 
  математичної моделі і аналіз результатів. 
 1.7 Інженерні основи методу скінченних елементів. 
  Ідея і область застосування методу скінченних 
  елементів. Основні поняття; основні етапи 
  практичної реалізації; скінченні елементи; побудова 
  сітки скінченних елементів. 
 1.8 Інженерні основи методу скінченних елементів. 
  Довільне розташування СЕ на площині; 
  перетворення переміщень; матриця жорсткості 
  скінченного елемента; довільне розташування СЕ в 
  просторі. 
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Мета та завдання дисципліни 

Основною метою викладання дисципліни "Теорія та методи розрахунку 

просторових споруд" є формування у майбутніх фахівців знань та навиків 

розв’язання задач розрахунку просторових споруд сучасними методами, аналіз 

отриманих результатів. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 

дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

 застосовування математичного апарату методу скінченних елементів; 

 теоретичних та розрахункових методів комп'ютерного моделювання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– класифікацію існуючих просторових споруд; основні гіпотези, що 

використовуються при розрахунках просторових споруд; 

– особливості основних методів розрахунку просторових споруд, у т.ч.: 

оболонок, куполів, складок, просторових ферм, тунелів; 

– класифікацію скінченних елементів; 

– призначення та можливості основних скінченних елементів; 

– основні принципи побудови сітки скінченних елементів; 

володіти: 

– теоріями розрахунку просторових споруд; 

– методами розрахунку і оцінкою напружено-деформованого стану в 

конструкціях просторових споруд, у т.ч.: оболонок, складок та 

просторових ферм з урахуванням наданих конструкційних і 

геометричних параметрів; 

– навичками практичного використання методів розрахунку просторових 

споруд, проектних розв'язків, вибору раціонального методу розрахунку 

відповідно до розглянутого виду просторової споруди; 

вміти: 

– находити самостійно необхідну наукову і технічну літературу по 

статичному розрахунку просторових споруд, у т.ч.: тонких оболонок, 

куполів, складок, просторових ферм; 

– будувати фізичну та математичну модель споруди; 

– формувати розрахункову схему просторової споруди в сучасних 

програмних комплексах 

– задавати граничні умови розрахункової схеми просторової споруди; 
– розбиратися в результатах комп'ютерного розрахунку просторових 

споруд, спираючись на знання параметрів внутрішніх силових факторів; 

– будувати скінченно-елементну модель об’єкту . 

– формувати розрахункову схему просторової споруди в сучасних 

програмних комплексах 

– задавати граничні умови розрахункової схеми просторової споруди; 

– розбиратися в результатах комп'ютерного розрахунку просторових 

споруд, спираючись на знання параметрів внутрішніх силових факторів; 



Методичні вказівки „ Теорія та методи розрахунку просторових споруд ” 

6 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд з метою поглибленої підготовки якості засвоєння 

одного з найскладніших розділів будівельної механіки, у якому розглядаються 

методи розрахунку статично визначених просторових систем. 

Основною задачею роботи студентів над цією темою є придбання достатніх 

теоретичних знань і практичних умінь для розв’язку просторових ферм і рам. 

Методичні вказівки містять розділи з кінематичного аналізу та методів 

розрахунку. У кожному розділі наведено основні теоретичні положення методів 

визначення внутрішніх зусиль та їх застосування на прикладах. 

Для більш глибокого засвоєння матеріалу студентам пропонується виконати 

самостійну роботу з розрахунку просторової рами. 

Дані методичні вказівки в значній мірі допоможуть студентам у роботі над 

цим розділом будівельної механіки, який у підручниках освітлений недостатньо, 

особливо з практичної точки зору. 

 

Студенті освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузі знань 19 

"Архітектура та будівництво" освітніх програм спеціальності 192 "Будівництво та 

цивільна інженерія" виконують по дисципліні «Теорія та методи розрахунку 

просторових споруд» дві індивідуальні розрахунково-графічні роботи. 

Мета робот – активізувати самостійну роботу студентів. 

 

Кількість завдань, що входять до складу індивідуальних розрахункових робіт 

(встановлених навчальним планом) для студентів різних освітніх програм, 

вибирається відповідно до наступної таблиці: 

 

Назва освітньої програми Назва індивідуальної 

розрахункової роботи 

Номера 

задач 

ОПП Промислове та цивільне 

будівництво 

Контрольна работа 

(КР) 
+ 

ОНП Промислове та цивільне 

будівництво 

Контрольна работа 

(КР) 
+ 

ОПП Мости і транспортні тунелі 

ОПП Автомобільні дороги та 

аеродроми 

Розрахунково- 

графічна робота (РГР) 
+ 

ОПП Інформаційні технології у 

промисловому та цивільному 

будівництві 

Розрахунково- 

графічна робота №1 
1+ 

Розрахунково- 

графічна робота №2 
2, 3 

 
Кожен студент виконує індивідуальну розрахункову роботу по вихідним 

даним, що визначаються особистим шифром, що складається з 3-х останніх 

цифр номеру залікової книжки. 
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Перша цифра позначає номер рядків таблиці 1, друга цифра позначає номер 

рядків таблиці 2 вихідних даних, третя цифра позначає номер схеми. Так, 

наприклад, при номері залікової книжки 013409, шифром є число 409, і студент 

приймає у всіх задачах: 

 відповідні числові дані, які приведені у 4-му рядку таблиці №1; 

 відповідні числові дані, які приведені у 0-му рядку таблиці №2; 

 схему №9. 

Індивідуальна розрахункова робота виконуються в пояснювальній 

записці формату А4 (можливо виконання роботи в учнівському зошиті). 

Зміст пояснювальної записки: склад задачі, вихідні дані, робочі формули, 

розрахунки, таблиці, пояснення і т.і. Визначення розрахункових величин потрібно 

виконувати у системі СІ. На кресленнях в залежності від завдання повинно бути: 

задана розрахункова схема споруди із зазначенням усіх розмірів, величин 

навантажень, позначенням опорних закріплень та шарнірів; епюри внутрішніх 

зусиль. Усі побудови виконуються у масштабі довжин та зусиль. 

 

Індивідуальна розрахункова робота оформлюється у вигляді альбому, 

який складається з листів формату А4 та обкладинки такого ж формату, на якій 

зазначено крім прізвища та групи, особистий шифр студента. 

 

Захист індивідуальної розрахункової роботи полягає в бесіді з 

викладачем та рішенні контрольної задачі. 

 

Перед виконанням роботи студент зобов’язаний ознайомитись з 

відповідними розділами курсу рекомендованої літератури, розібрати приклади, 

відповісти на контрольні запитання. 
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Розрахунково-графічна робота №1 

Розрахунок просторової ферми. 

1. Загальні поняття. Опори просторових систем. Кінематичний аналіз 

 
Просторовою стержньовою називається система, осі стержнів якої та 

зовнішнє навантаження не знаходяться в одній площині. За характером 

утворення стержньові системи розподіляються на два види: ферми і рами 

(рис. 1.1) 

 

Рис.1.1. Просторова ферма (а) і просторова рама (б) 

 
Стержні поєднуються у вузлах шарнірно або жорстко. У жорстких вузлах 

не відбувається взаємного повороту стержнів. Шарніри можуть бути кульовими і 

циліндричними (рис. 1.2). Кульовий шарнір дозволяє вільний поворот відносно 

усіх трьох осей, а циліндричний - тільки відносно однієї осі (припустімо, 

відносно осі у, рис. 1.2,б). 
 

Рис. 1.2. Кульовий (а) і циліндричний (б) шарніри 
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Жорстке поєднання стержнів у вузлах, поряд із шарнірним, характерне 

для просторових рам. Стержні просторових ферм з’єднуються кульовими 

шарнірами. Вважається, що шарніри ідеальні, тобто допускають взаємний 

поворот стержнів без тертя. Опори стержньових просторових систем 

розподіляються на чотири основних види. 

Кульова плоско-рухома опора складається з двох гладких плит, між 

якими розташовується куля (рис.1.3,а). Така опора дозволяє системі 

повертатися відносно осей х, у, z, що проходять через центр ваги кулі, і 

перемішуватись у площині х, у, але не дозволяє вертикального переміщення 

системи. Таким чином, опора накладає один зв’язок, у якому виникає 

вертикальна реакція RZ. Умовне позначення кульової плоско-рухомої опори 

показано на рис. 1.3,б. 

 
Рис.1.3. Кульова плоско-рухома опора (а), умовне зображення (б) 

Кульова лінійно-рухома опора на циліндричних котках зображена на 

рис.1.4,а. Вона складається з двох балансирів і кулі, яка входить у 

заглиблення в них. Нижній балансир спирається на циліндричні котки, що 

лежать на плиті. У цьому балансирі і в плиті маються реборди, які 

перешкоджають взаємному зміщенню вздовж осі котків. Система, закріплена 

такою опорою, може повертатися відносно трьох осей та переміщуватись 

поступально паралельно площині кочення котків. 
 

Рис.1.4. Кульова лінійно-рухома опора (а), умовне зображення (б) 

Таким чином, кульова лінійно-рухома опора накладає на систему два 

зв’язки, які перешкоджають переміщенням вздовж осі, перпендикулярної до 

площини кочення, і у напрямку осей котків. У такій опорі виникає реакція з 
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двома складовими - Rу, Rz або Rх, Rz залежно від розташування котків 

(рис. 1.4,б). 
 
 

 
Рис.1.5. Кульова нерухома опора (а), умовне зображення (б) 

 

Кульова нерухома опора (кульовий шарнір) показана на рис 1.5,а. Вона 

складається з двох балансирів із кулею між ними, яка входить у заглиблення. 

Нижній балансир, як і верхній, не рухається. Система з такою опорою може 

лише повертатися відносно трьох осей, тобто опора накладає три зв’язки на 

лінійні переміщення вздовж кожної осі. В опорі виникає реакція, яка проходить 

через центр ваги кулі і яку можна розкласти на складові Rх, Rу, (рис. 1.5,б). 

Нерухома опора - затиснення жорстко з’єднує систему із землею 

(рис.1.6,а). Жорстка опора накладає шість зв’язків, які не дозволяють ні кутових, 

ні лінійних переміщень. В ній виникають три реактивних сили Rх, Rу, у напрямку 

координатних осей і три реактивних моменти Мх, Му, Мz відносно осей 

(рис.1.6,б). 
 

Рис.1.6. Жорстка нерухома опора (а), умовне зображення (б) 

 

Жорсткі опори характерні для рамних просторових систем. Просторові 

ферми мають кульові опори. 

Розрахунок будь-якої конструкції починається з кінематичного аналізу. 

Для цього визначається степінь вільності системи Ж, тобто співвідношення 

кількості степенів вільності усіх її частин і накладених зв’язків. 

Геометрично незмінну окрему частину системи будемо називати блоком. 

Споруду можна представити як систему таких блоків, кожен з яких має шість 



Методичні вказівки „ Теорія та методи розрахунку просторових споруд ” 

11 

 

 

 

степенів вільності. Блоки поєднуються між собою зв’язками у вигляді стержнів, 

шарнірів і кріпляться до іншої конструкції або до землі опорними зв’язками. 

Кульовий шарнір називається простим, якщо з’єднує два блоки. Він накладає на 

систему три зв’язки. Якщо кульовий шарнір поєднує п блоків, він називається 

багатократним. Його кратність дорівнює п-1. 

Степінь вільності просторової системи Ж визначається за формулою 

Ж = 6Б - 3Ш - С0, (1.1) 

де Б - кількість геометрично незмінних блоків; 

Ш - кількість простих кульових шарнірів, що поєднують блоки, з урахуванням 

кратності; 

С0 - кількість опорних стержнів. 
 

Степінь вільності просторової ферми можна визначити не тільки 

за формулою (1.1), а й за формулою для шарнірно-стержньових систем 

 
W = 3B-Сф -Со, (1.2) 

де В - кількість вузлів ферми;  

Сф - кількість стержнів ферми, що поєднують вузли;  

С0 - кількість опорних стержнів.  

Умова геометричної незмінності має вигляд  

W < 0. (1.3) 

Для статично визначеної геометрично незмінної системи степінь вільності 

повинен дорівнювати W = 0. Як і для плоских систем, умова (1.3) є необхідною, 

але недостатньою. Для остаточної оцінки геометричної незмінності 

обов’язковим є аналіз структури просторової системи, який полягає в перевірці 

наявності необхідної кількості зв’язків у кожній частині системи і правильності 

їх розташування. Найпростішою геометрично незмінною просторовою системою 

є трикутна піраміда (рис.1.7). 
 

 

 
Рис.1.7. Трикутна піраміда 
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Нову геометрично незмінну просторову систему можна одержати 

приєднанням до неї нового вузла трьома стержнями, які не знаходяться в одній 

площині. Якщо система має вигляд многогранника з трикутними гранями, вона 

завжди задовольняє умовам геометричної незмінності і статичної визначеності. 

Така система називається сітчастою. Найменша кількість опорних зв’язків, 

необхідна для геометрично незмінного приєднання незмінної просторової 

системи до землі, повинна дорівнювати кількості рівнянь рівноваги споруди у 

просторі, тобто шести. У випадках, коли до землі приєднується змінна система, 

кількість опорних зв’язків має бути відповідно збільшена. Неправильне 

розташування зв’язків між блоками і опорних зв’язків може привести систему до 

миттєвої змінності або змінності при кінцевих переміщеннях. Основні правила 

правильного розташування зв’язків такі: 

- Шість стержнів або їх осі не повинні перетинати одну пряму лінію. У 

противному разі ця пряма буде віссю нескінченно малого повороту одного блока 

відносно другого, що приведе до миттєвої змінності системи. 

- В одній точці не повинні перетинатися більш, ніж три стержні, оскільки 

чотири або більше стержнів, що перетинаються, зможуть знищити лише три 

степеня вільності. Інші два або один зв’язки не спроможні усунути решту 

степенів вільності. 

- Три стержні, які перетинаються в одній точці, не повинні знаходитись в 

одній площині, оскільки зможуть знищити тільки два ступеня вільності. 

Проведемо кінематичний аналіз просторової ферми, наведеної на рис.1.8. 

 

Рис. 1.8. Геометрично незмінна просторова ферма 

 

Ферма має: вузлів В=12, стержнів Сф=30, опорних стержнів С0=6. 

За формулою (1.2) Ж = 3 • 12 - 30 - 6 = 0 . 

 

Отже, ферма має достатню кількість зв’язків. Аналіз структури показує, 

що усі грані ферми представляють собою трикутники, тобто дана ферма є 

сітчастою. Вона прикріплена до землі шістьома опорними зв’язками, які 

розташовані правильно. Таким чином, ферму можна охарактеризувати як 

геометрично незмінну і статично визначену. 
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Ферма, показана на рис 1.9, має геометрично незмінну решітку і достатню 
кількість опорних зв’язків (В=8, Сф=18, С0=6, Ж = 3• 8-18-6 = 0). 

Але аналіз структури показує, що система миттєво змінна, оскільки 

опорні зв’язки розташовані неправильно. Чотири вертикальні зв’язки (2, 3, 4, 6) 

паралельні, а вісі двох інших (1, 5) перетинаються у точці А. Пряма лінія т-т, яка 

проходить через точку А, є віссю обертання, відносно якої можливий 

нескінченно малий поворот всієї системи. 

Оскільки Ж = 0, система є геометрично незмінною і статично визначеною. 
 

 

Рис.1.9. Миттєво змінна просторова ферма 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.10. Просторова рама 
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2. Визначення зусиль у стержнях просторових статично визначених 

ферм 

Просторовою фермою називається система прямолінійних стержнів, які 
не лежать в одній площині і з’єднуються у вузлах кульовими шарнірами. 

Після кінематичного аналізу ферми знаходяться опорні реакції, для чого 
складаються шість рівнянь рівноваги: суми проекцій всіх сил на кожну вісь; 

суми моментів сил відносно осей:  

Σх = 0; Σу = 0; Σz= 0; ΣМх = 0; ΣМу = 0; ΣМz = 0. (2.1) 

При вузловому навантаженні ферми у стержнях виникають лише 
поздовжні зусилля (розтяг або стиск). 

Для визначення зусиль у стержнях статично визначених просторових 
ферм застосовуються методи вирізування вузлів, простих і сумісних перерізів, 
заміни стержнів, розкладання просторової ферми на плоскі. 

Метод вирізування вузлів. Спочатку розглядається вузол, що поєднує не 

більше трьох стержнів, які не знаходяться в одній площині. У розрізаних 

стержнях показуються додатні поздовжні зусилля (направляються від вузла), 

прикладається зовнішнє навантаження, записуються суми проекцій всіх сил на 

координатні осі х, у, z, або на вісь, перпендикулярну одному або двом з трьох 

стержнів. Розв’язується система рівнянь відносно шуканих зусиль. Далі 

розглядаються решта вузлів у такому порядку, щоб вузол не мав більше трьох 

невідомих. Для полегшення розрахунку слід попередньо встановити стержні, 

зусилля у яких дорівнюють нулю. Це можна зробити на основі часткових 

випадків рівноваги вузлів: 
- якщо у не навантаженому вузлі сходяться три стержні, які не лежать в одній 

площині, зусилля в цих стержнях дорівнюють нулю; 

- якщо у вузлі всі стержні, крім одного, лежать в одній площині і зовнішнє 
навантаження прикладене в тій самій площині, зусилля у розташованому окремо 
стержні дорівнює нулю. 

Можливість знайти зусилля у всіх стержнях методом вирізування вузлів 
залежить від геометричної структури ферми. Крім того, слід зазначити, що при 
переході від вузла до вузла поступово накопичується похибка обчислень. 

Метод наскрізних перерізів. Застосовується у тому випадку, коли 

просторову ферму можна розсікти площиною на дві частини так, щоб вона 

перерізувала не більше шести стержнів, зусилля в яких невідомі. Розглядається 
одна з відсічених частин ферми. Показуються додатні поздовжні зусилля у 
розсічених стержнях, прикладається зовнішнє навантаження. Для визначення 

зусиль складаються шість рівнянь рівноваги: суми проекцій всіх сил на осі та 
суми моментів відносно осей. Осі слід вибирати так, щоб частина невідомих 

зусиль не проектувалася на них і не складала моментів відносно осей. Метод 
перерізів рекомендується для ферм з достатньо простим утворенням. 

Ефективність застосування методів вирізування вузлів і перерізів 
покажемо на прикладі визначення зусиль у стержнях консольної ферми 
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(рис.2.1), яка прикріплена шістьма опорними зв’язками у точках А, В, С до 
нерухомої площини К. 

 

 
Рис.2.1. Просторова консольна ферма 

 
У даному випадку реакції опор можна не шукати, оскільки зручніше буде 
розглядати рівновагу вільної правої частини ферми. Для визначення зусиль у 
розкосах NА-3, NА-4 використаємо метод перерізів. Розріжемо ферму площиною R, 
яка перетинає шість стержнів: С-3, С-4, А-3, А-4, В-4, А-2. 
Запишемо суму проекцій сил правої частини ферми на вісь z: 

Σz = - F + (NA-3 + NA-4 )sin α = 0. (2.1) 

Решта зусиль у перерізі не проектуються на вертикальну вісь. Для 

одержання другого рівняння складемо суму моментів сил правої частини відносно 

осі х: 
 

ΣMx = NА-4 • а sin α- NА-3 • а sin α = 0 . (2.2) 

 
З цього рівняння слідкує, що NА-4 = NА-3 . Тоді з (2.1) маємо: 

 NА-4= NA-3 = F /(2 sin α). (2.3) 

Для визначення зусилля N скористаємося теж методом перерізів 

(площина R) і запишемо суму моментів сил правої частини відносно осі у. До цього 

рівняння крім шуканого зусилля надійдуть зусилля у розкосах NА-4, NА-3 , які вже 

відомі. 
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Аналогічно можна знайти зусилля у решті стержнів, перерізаних площиною R. 

Для визначення зусиль у стержнях 1-2, 1-4, 1-3 розглянемо рівновагу вузла 1. 
Переріжемо стержні площиною Т і запишемо рівняння рівноваги вузла 1. 

Зусилля N1-2 знайдемо з рівняння нулю суми проекцій сил на вісь z: 
 

Dz = -F + N1-2 • sin β = 0. (2.6) 

Маємо:  

N1-2 = F /sin β. (2.7) 

Для визначення зусиль N1-3, N1-4 необхідно скласти два рівняння - суми 

проекцій сил на осі x, у .  

Dy = N1-4 sin γ – N1-3 sin γ = 0 .  

Звідки:  

N1-4 = N1-3. (2.8) 

Dx = -N1-4 cos γ - N1-3 cos γ - N^2 cos β = 0 
. 

 
(2.9) 

Після підстановки залежностей (2.7, 2.8) і перетворень будемо мати 
N1-3 = N1-4 = -F /(2tg β cos γ). (2.10) 

Метод заміни стержнів. Цей метод застосовується для визначення зусиль у 

стержнях ферм зі складною решіткою. Складна ферма спрощується усуненням 
одного або декількох стержнів із додаванням інших стержнів у других місцях з 

умовою зберігання геометричної незмінної. Усувати стержень необхідно так, щоб 
з’явилася можливість для застосування методів вирізування вузлів або перерізів. 

Стержень, який усувається, називають заміненим, а новий стержень - замінюючим. 
Простішим для розрахунку є варіант, коли достатньо замінити один стержень. 

Зусилля у заміненому стержні пізнається через x. Таким чином, одержують більш 
просту ферму, яка знаходиться під дією зовнішнього навантаження і зусилля x у 

заміненому стержні. 

Далі визначається зусилля у замінюючому стержні окремо від зовнішнього 
навантаження NF і окремо від зусилля x у заміненому стержні Nx. Спочатку 
знаходиться зусилля в замінюючому стержні від x = 1. Воно позначається Nx. Тоді 
зусилля Nx = Nx • x. Повне зусилля у замінюючому стержні дорівнює NF + Nx • x. 
Але в заданій фермі замінюючий стержень не існує і тому зусилля в ньому можна 

 

прирівняти до нуля. Маємо:   

NF + Nx x = 0.  (2.11) 

З рівняння (2.11) визначається зусилля у заміненому справжньому стержні: 

x = -NF / Nx.  (2.12) 

Знаючи зусилля x, можна знайти зусилля NK у решті стержнів за залежністю 

NK = NKF + NKX • x , (2.13) 

де NКF - зусилля у к-му стержні від зовнішнього навантаження; 

NKX - зусилля у к -му стержні від х = 1. 
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Аналогічно проводиться розрахунок складних ферм і тоді, коли приходиться 

заміняти декілька стержнів. Але у цьому випадку для визначення зусиль у 
замінюючих стержнях необхідно складати і розв’язувати систему рівнянь, 

кількість яких повинна дорівнювати кількості невідомих. 

Покажемо застосування методу заміни стержнів до розрахунку просторової 
ферми, яку наведено на рис.2.2,а. 

 

Рис.2.2. Просторова ферма зі складною решіткою (а), спрощена ферма (б), вузол 1 
спрощеної ферми (в), фронтальний вигляд вузла 2 спрощеної ферми (г), боковий 
вигляд вузла 2 (д) 

 
Для спрощення розрахункової схеми усунемо стержень 3-1 (замінений 

стержень) і введемо замінюючий стержень 2-А (рис.2.2,б). При цьому в спрощеній 
схемі (рис.2.2,б) з’являються вузли 1,3, які поєднують тільки по три стержні, що 

дає можливість для застосування методу вирізування вузлів. Для визначення 
зусилля у замінюючому стержні 2-А необхідно послідовно розглянути рівновагу 

вузлів 1, 3, 2 при дії зовнішнього навантаження А і при дії зусилля х=1 у 
заміненому стержні. 

Визначимо зусилля у замінюючому стержні від зовнішнього навантаження. 
Спочатку розглянемо рівновагу вузла 1 (рис.2.2,в) спрощеної ферми. Стержні 1-А, 
1-В знаходяться в площині А,1,В, стержень 1-2 - у вертикальній площині 3,2,1. 
Запишемо суму проекцій сил на вісь у1, проведену перпендикулярно площиніА,1,В 

 

 Σу1 =-N1-2 cos α + F cos γ = 0, (2.14) 

звідки N1-2 = F cos γ /cos α. (2.15) 
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Розглядаючи рівновагу незавантаженого вузла 3, приходимо до висновку, 

що N3-2= 0 . 

Далі переходимо до вузла 2, фронтальний та боковий вигляди якого 
показано на рис.2.2,г, рис.2.2,д. Стержні 2-С і 2-В знаходяться у нахиленій 

площині С,2,В, стержні 2-3, 2-1 - у вертикальній площині 3,2,1, замінюючий 

стержень 2-А - відхилений від вертикальної осі z на кут ц. Проведемо вісь у2, 

перпендикулярну площині С,2,В, запишемо суму проекцій сил на цю вісь. При 
цьому врахуємо, що від зовнішнього навантаження зусилля 

 

N2-3 = 0 Хуz = N1-2 sin β - cos φ – N2-А F *cos β = 0. (2-16) 

Після підстановки (2.15) у (2.16) маємо: 
 

N 2-АF = N1-2 sin β - cos φ cos β = F cos β - cos φ cos α - cos β. (2.17) 

Таким самим чином визначається зусилля N2-А від х = 1. Необхідно тільки 

врахувати, що, крім вузла 1 , слід спочатку розглянути вузол 3 для визначення N3-

2. Оскільки система симетрична, зусилля N3-2 і N1-2 однакові і дорівнюють 
 

N3-2 = N1-2 = - F cos α (2.18) 

З рівноваги вузла 2 одержимо:  

Хyz = (N1-2 + N 3-2 ) sin β -cos φ -N2-А cos β = 0. (2.19) 

Враховуючи (2.18), маємо: 
 

N2 _ A = -2cos β /sin β -cos φ /cos α -cos β. (2.20) 

Запишемо сумарне зусилля у замінюючому стержні 2-А  і прирівняємо 
його до нуля за (2.11). 

F sin β - cos γ - cos φ cos α - cos β - (2sin β - cos γ - cos φ cos a - cos β)x = 0 

 

Отже, зусилля у заміненому стержні 3-1 

x = F/2 (2.21) 
Метод розкладання просторової ферми на плоскі. Застосування цього 

методу можливе тоді, коли просторова ферма складається з окремих плоских 

геометрично незмінних ферм. Розкладання засновано на такій теоремі: якщо на 

плоску ферму, яка входить в просторову, діє в її площині врівноважене зовнішнє 

навантаження, або навантаження, врівноважене реакціями опор плоскої 

ферми, поздовжні зусилля будуть виникати тільки у стержнях цієї плоскої ферми. 

Зусилля у решті стержнів просторової ферми дорівнюватимуть нулю. При 

довільному напрямку зовнішньої сили у вузлі просторової ферми, її слід розкласти 

на складові, кожна з яких буде діяти в площині тієї чи іншої плоскої 

ферми. Кожна плоска ферма розраховується на своє навантаження. Зусилля у 

стержнях, які належать суміжним плоским фермам, визначаються алгебраїчним 

складанням зусиль, одержаних при розгляданні цих плоских ферм окремо. 
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Розглянемо просторову двосхилу ферму, завантажену горизонтальними 

силами (рис.2.3,а). Розкладемо задані сили на осі, направлені вздовж схилів ферми 
(рис.2.3,б). Тоді задача зводиться до розрахунку двох плоских ферм, кожна з яких 

навантажена відповідними складовими зовнішніх сил (рис.2.4, а, б). Зусилля у 
стержнях плоских ферм визначаються методами вирізування вузлів і перерізів. 

 

Рис.2.3. Просторова двосхила ферма (а), розкладання зовнішньої сили на 
складові (б) 

 
 

Рис. 2.4. Права (а) та ліва (б) плоскі ферми, з яких складається просторова 

система 

Результати розрахунку наведені в табл. 2.1. 
Зусилля у стержні 8-1 можна знайти з умови рівноваги вузла 8. Запишемо 

суму проекцій всіх сил у вузлі на вісь х. 

х = N8-9 cos α + N8-10 sin β • cos α + N1-8 = 0. (2.22) 

Після підстановки значень  N 8-9, N 9-10 (табл.2.1) одержимо 

N1-8 = 3F/2 . Таким самим чином визначається зусилля у стержні 4-5. Воно теж 

дорівнює N4-5 = 3F/2 . 

Стержні 9-10, 10-11, 11-12 належать обом плоским фермам, тому зусилля в 
них дорівнюють сумі зусиль, одержаних при розрахунку кожної ферми окремо. 
Усі значення зусиль зведені у таблицю 2.1. 
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Таблиця 2.1. 

Значення зусиль у стержнях просторової двосхилої ферми 
 

№ 

п/п 

Номер 

стержня 
Зусилля Номер 

стержня 
Зусилля Номер 

стержня 
Зусилля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1-2 0 4-11 1,6F 7-11 0 

2 2-3 -F 7-8 F 6-12 1,6F 

3 3-4 -F 6-7 F 9-10 F 

4 1-9 15F/8 5-6 0 10-11 0 

5 2-10 1,25F 8-9 -5F/8 11-12 -F 

6 3-11 0 7-10 0 1-8 3F/2 

7 4-12 5F/8 6-11 -1,25F 4-5 3F/2 

8 9-2 -1,6F 5-12 -15F/8   

9 3-10 0 8-10 -1,6F   

 
Для визначення опорних реакцій можна розглянути рівновагу 

опорних вузлів. Запишемо рівняння Dz = 0, Dy = 0 для вузла 8: 
 

Dz = Rs + N8-9 sin α + N8-10 sin β • sin α = 0, 

 

звідки після підстановки значень зусиль у стержнях 

маємо: 

Rs =_N8-9 sin α _ N8-10 sin φ• sin α = 9F /8. (2.23) 

Dy = Н8-9 + N8-7 + N8-10 cos β = 0 •  

З урахуванням значень N8-7, N8-10 одержимо 
 

Н8 =_N8-7 _ N8-10 cos β = 0. (2.24) 

Аналогічно визначається решта опорних реакцій. 
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Розрахунково-графічна робота №2 

Склад РГР №2 : 

Задача 1. Стержневий скінчений елемент 

Задача 2. Поєднання скінченних елементів 

. 

ЗАДАЧА 1. Стержневий скінченний елемент 

І. Склад задачі 

Для ступінчатого бруса із заданими характеристиками міцності, геометрії 

(площі поперечних перерізів і довжини ділянок мають наступні величини: 

 1=  ,  2=  ,  3=  ;  1=  ,  2=  ,  3=  ) і навантаження, необхідно знайти 

напруження на кожній з ділянок бруса. 

Початкові данні задачі беруться з таблиці 1. 

II. Порядок виконання розрахунків 

1. Виконати моделювання бруса скінченними елементами. 

Пронумерувати вузли і елементи. Для моделювання пружних одновимірних 

елементів конструкцій, що випробовують повздовжнє зусилля, використати 

стержневий елемент. 

2. Записати рівняння рівноваги для кожного стержневого елементу. 

Рівняння рівноваги для стержневого елементу записується таким чином: 

 

де:    матриця жорсткості стержня;    коефіцієнт 

жорсткості стержня. 

3. Використовуючи принцип суперпозиції, записати глобальне скінченно- 

елементне рівняння. 

Для вирішення завдання використовуємо загальне (глобальне) рівняння 

рівноваги методу скінченних елементів (у матричній формі) : 

4. Задати граничні умови. 

5. Вирішити глобальне скінченно-елементне рівняння, отримати значення 

переміщень у вузлах. 

6. Знайти напруження на кожній з ділянок бруса. 

Напруження в елементі   визначається як: 

 

де  - подовження елементу . 
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III. Приклад розрахунку 

Для показаного на схемі ступінчатого бруса, затисненого з торців і 

навантаженого силами, вимагається знайти напруження на кожній з ділянок. 
Дано:  1=60 k ,  2=40 k ,   =2∙10

7
 k /мм

2
,  =2∙10

-4
 м

2
,  = 100 мм,  =2; 

 =1;  =1,5;  =1;  =2;  =1. 
 

Показаний на схемі ступінчастий брус з трьома ділянками моделюємо 

трьома лінійними стержневими елементами. Пронумеруємо на схемі вузли і 

елементи. 

Визначимо величини площ поперечних перерізів і довжин ділянок : 

  

Напишемо вирази для матриць жорсткості усіх елементів, вказавши при 

цьому, переміщення яких вузлів вони зв'язують: 
 

 

 

Складаємо глобальну матрицю жорсткості трьох послідовно сполучених 

елементів і записуємо загальне рівняння рівноваги ступінчастого бруса : 

 

Тепер необхідно прикласти навантаження (в вузлу 2 прикладена задана 

сила  1, в вузлу 3 — сила  2; а у вузлах 1 і 3 — реакції опор  1 і  3 і врахувати 

граничні умови ( 1= 4=0). З урахуванням цього, рівняння рівноваги (1.3) 

запишеться таким чином: 
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Викреслюючи перші і четверті рядки і стовпці, отримуємо в загальному 

вигляді: 

З урахуванням чисельних значень 
 

 

Рішення рівняння (1.4) дає наступні переміщення вузлів: 
 

 

Напруження в елементі 1: 
 

 

Аналогічно обчислюється напруження в елементах 2 і 3: 
 

 

 

Отримані знаки при напруженні говорять, що елементи 1 і 3 працюють на 

розтяг, елемент 2 працює на стиск. 
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Розрахункові схеми до задачі 1. 
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Таблиця 1. Вихідні дані 
 

П
ер

ш
а 

ц
и

ф
р
а 

ш
и

ф
р
у
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Д
р
у
га

 ц
и

ф
р
а 

ш
и

ф
р
у
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Т
р

ет
я
 ц

и
ф

р
а 

ш
и

ф
р

у
 

(н
о
м

ер
 с

х
ем

и
) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

         м  
 

 
 

 

1 1 2 1 150 1 1 1,5 1 0,10 1 30 70 

2 1 1 2 160 2 1 1 2 0,11 2 40 -60 

3 2 1 1 170 3 1 2 1 0,12 3 -50 50 

4 2 2 1 140 4 1 1 1,5 0,08 4 60 40 

5 1 2 2 130 5 1,5 2 1 0,09 5 70 -30 

6 1 2 1 120 6 1 2 1,5 0,10 6 -30 40 

7 1 1 2 180 7 1,5 1 2 0,11 7 40 50 

8 2 1 1 150 8 1 1,5 1 0,12 8 50 -60 

9 2 2 1 180 9 1 1 2 0,08 9 -60 70 

0 1 2 2 200 0 1 2 1 0,09 0 70 80 

Для усіх варіантів:  . 
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ЗАДАЧА 2. Поєднання скінченних елементів 

І. Склад задачі 

Брус закріплений кількома опорами (комбінацією жорсткого закріплення, 

шарнірно-нерухомою і шарнірно-рухомої опорами) і пружинну опору. Брус 

навантажений зосередженою силою Р і згинальним моментом М. Момент 

інерції площі поперечного перерізу I і модуль пружності матеріалу Е по 

довжині бруса не змінюються. Пружинна опора має жорсткість к. 

Визначити: переміщення і кути повороту всіх вузлів; реакції всіх опор; 

виконати статичну перевірку рівноваги конструкції. Вихідні дані задачі 

беруться з таблиці 2. 

 

II. Порядок виконання розрахунків. 

1. Виконати моделювання системи скінченними елементами. 

Пронумерувати вузли та елементи. 

Для моделювання пружної опори, використовувати пружній скінченний 

елемент. 

Пружний елемент обмежений двома вузлами i і j. У вузлах прикладені 

сили    і   . Ці сили викликають зміщення вузлів    і   . Елемент 

характеризується жорсткістю k [Н/м]. Його матриця жорсткості має вид: 
      

 

Для моделювання пружних одновимірних елементів конструкцій, що 

несуть згинаюче навантаження (балки), використовувати балковий елемент. 

Характеристиками цього типу 

скінченних елементів є довжина елемента 

L, момент інерції площі поперечного 

перерізу I і модуль пружності Е. Лінійний 

балочний елемент обмежений двома 

вузлами i і j, кожен з яких має, як мінімум, 

два ступені свободи: прогин v і кут повороту перерізу відносно осі z 

. У вузлах діють перерізуюча сила F і згинаючий момент M щодо осі 

z. На рисунку показано їх позитивний напрямок. 

Коефіцієнти матриці жорсткості балкових елементів в плоскій системі 

координат х, у для елемента з вузлами i та j записуються у вигляді: 

 

2. Сформувати матриці жорсткості окремих елементів. 

3. Записати глобальне скінченно-елементне рівняння. 

4. Поставити статичні і кінематичні граничні умови. 
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5. Вирішити глобальне скінченно-елементне рівняння, отримати значення 

переміщень у вузлах. 

6. Підставивши знайдені значення переміщень в  глобальне скінченно- 

елементне рівняння, визначити опорні реакції. 

7. Виконати статичні перевірки рівноваги конструкції. 
 

III. Приклад розрахунку 

Брус, зображений на рис. 2.4, жорстко закріплений в точці 1, має 

шарнірно нерухому опору в точці 3 і пружинну опору з жорсткістю к в точці 2. 

Брус навантажений зосередженою силою Р і згинаючим моментом М. 

Визначити зміщення і кути повороту вузлів, а також опорні реакції, при 

наступних значеннях: P = 50 кH, M = 20 кHм, k=200 кH/м, L = 3 м, E=210 

ГПа, . 
 

Рис. 2.1 

 
 

Рішення. Виконаємо моделювання бруса двома балочними елементами 1 і 

2 (однакової довжини і жорсткості), а також опори одним пружним елементом 3 

(рис. 2.1). Пронумеруємо вузли та елементи. На рисунку номера елементів, на 

відміну від номерів вузлів, обведені. 

Матриця жорсткості пружного елементу 3: 

  

Сформуємо матриці жорсткості балочних елементів 1 і 2: 
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Об’єднана матриця жорсткості балочних елементів 

 

Після цього, використовуючи принцип суперпозиції, складемо глобальну 

матрицю жорсткості для системи елементів, додаючи до матриці (2.4) отриману 

вище матрицю жорсткості пружного елементу (2.3). 

Рівняння рівноваги в матричній формі для усієї системи скінченних 

елементів буде мати вигляд: 

 
 

 
(2.5) 

 

 

 

 

 

де 

Граничні умови, згідно з умовами закріплення брусу, мають 

вид: , , . 

Відповідно до граничних умов викреслюємо перші два, п'ятий і сьомий 

рядки і відповідні стовпці. Після цього отримуємо: 
 

(2.6) 
 

 

 

 

 

 

Вирішуючи рівняння (2.6), отримаємо зміщення і кути повороту у вузлах 2 і 3: 

 

З глобальної системи рівнянь в матричній формі (2.5) отримуємо реакції опор : 
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Розрахункова схема балки з обчисленими реакціями опор виглядає так, як 

показано на рис. 2.2. 
 

 

Рис 2.2 

Напишемо рівняння рівноваги : 

 . 

. 
 

Рівновага балки дотримується. 
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Розрахункові схеми до задачі 2. 
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Таблиця 2. Вихідні дані 
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№ 
 

 
 

 
 

 № ГПа 
 

 № 
 

 

1 20 26 2,2 1 180 2,0 1 65 

2 18 26 2,4 2 190 2,2 2 40 

3 16 24 2,4 3 200 2,4 3 45 

4 14 22 2,0 4 210 2,6 4 50 

5 12 20 2,0 5 180 2,8 5 55 

6 10 16 1,6 6 190 2,0 6 40 

7 12 18 1,6 7 200 2,2 7 45 

8 14 20 1,8 8 210 2,4 8 50 

9 16 22 1,8 9 180 2,6 9 55 

0 18 24 2,2 0 190 2,8 0 60 
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Додаток 2 

 

1. Знаходження оберненої матриці 
1   

за допомогою функції МОБР. 

Введіть коефіцієнти матриці  в електронну таблицю 

Вкажіть місце для розміщення оберненої матриці та викличте Вставка функції 

 
 
 
 
 

 
Оберіть функцію МОБР та вкажіть масив, де знаходиться вихідна матриця 

 

Щоб закрити діалогове вікно та створити зворотну матрицю натисніть кнопку 

OK. 
Для закінчення натисніть F2 та комбінацію клавіш <Ctrl+Shift+Enter> 
2. Перемноження матриць за допомогою функції МУМНОЖ 
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Введіть коефіцієнти матриць, які треба перемножити, в електронну таблицю 

 

Вкажіть місце для розміщення результуючої матриці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викличте Вставка функции, натиснувши кнопку fx 

Оберіть функцію МУМНОЖ та виділіть матриці, які треба перемножити 

 

Щоб закрити діалогове вікно натисніть кнопку OK. 
Для закінчення натисніть F2 та комбінацію клавіш <Ctrl+Shift+Enter> 
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