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РОЗРАХУНОК ЦЕНТРАЛЬНО–СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

КРОКВЯНИХ МЕТАЛЕВИХ ФЕРМ 
 

На основі аналітичних досліджень запропонована комп’ютерна програ-

ма MasterM для автоматизованого розрахунку центрально-стиснутих 

елементів кроквяних металевих ферм. 
 

На основе аналитических исследований предложена компьютерная про-

грамма MasterM для автоматизированного расчета центрально-сжатых 

элементов стропильных металлических ферм. 
 

For automated calculation was suggested computer program MasterM, based 

on analytical studies and researching process, this program could be used for 

calculations for central-compressed elements of metal roof trusses. 
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В сучасному будівництві для перекриття великих прольотів найчастіше 

використовують металеві стержневі конструкції. До них відносять різномані-

тні ферми, арки, купола, структури, ребристі оболонки тощо. За характером 

статичної роботи вони можуть бути як просторовими, так і плоскими. До 

просторових належать різні ребристі купола, оболонки та просторові арки [2, 

3]. Статичний розрахунок таких конструкцій, як правило, відбувається за до-

помогою сучасних програмних комплексів, які найчастіше використовують 

метод скінченних елементів (Lira, SCAD, Starkon). 

За діючими нормами проектування конструктивний розрахунок централь-

но-навантажених елементів виконується відповідно до ДБН В.2.6-163:2010 – 

Сталеві конструкції [1]. При розрахунку центрально-навантажених елементів 

основна витрата часу йде на вибір різних коефіцієнтів, знаходження геомет-

ричних характеристик перерізів тощо. Всі існуючі програмні комплекси (Лі-

ра, SCAD, Starkon) передбачають введення даних коефіцієнтів вручну, до то-

го ж вони видають кінцевий результат, який не відображає усього ходу роз-

рахунку. Тому існує певна незручність при користуванні ними. У документа-

ції до більшості з них вказано на рекомендовану ручну перевірку. Це спричи-

нило необхідність створення програми MasterM. Дана програма створена в 

програмному середовищі Excel мовою програмування Visual Basic з викорис-
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танням макросів.  

Програма MasterM призначена для розрахунку центрально-навантажених 

елементів. Розрахунок виконується   відповідно  з діючими нормами [1]. Про-

грама працює з базою прокатних металевих перерізів – кутики зварені в тавр, 

одиночний кутик, труба.  

Створена програма  може використовуватись: 

• студентами при виконанні дипломних та курсових проектів; 

• науково-дослідними інститутами та проектними організаціями при 

розробці нових проектів, а також при варіативному проектуванні; 

• органами експертизи при перевірці вже існуючих конструкцій. 

Перевагами використання програми MasterM є наступні: 

1. Вона працює в діалоговому режимі. При натисненні активних клавіш 

з’являються діалогові вікна, в яких вказується, які дані необхідно ввести. На-

віть якщо була здійснена помилка, програма видасть повідомлення, що саме 

треба виправити.  

2. Програма показує  увесь хід розрахунку, а результат подається у вигля-

ді готової пояснювальної записки. Це дає можливість перевірити свої дії і 

знайти помилку. 

3. База поперечних перерізів може легко доповнюватись та корегуватись. 

Це дає перспективу розвитку оскільки, можна ввести як нові види перерізів 

(швелери, двотаври), так і розширити вибір вже заданих(труби, кутиків зва-

рених в тавр). 

4. При мінімальних затратах часу дає можливість розрахувати велику кі-

лькість елементів. 

Процес розрахунку розпочинається з вводу вихідних даних. При натис-

канні активних клавіш Ctrl+z з’являються діалогові вікна, в яких вказуються 

параметри, які необхідно ввести.  

 
Рис. 1. Діалогове вікно «Вихідні дані для розрахунку» 

 

Вводимо необхідні значення, враховуючи проставлені розмірності. При 

натисканні Ctrl + x  з’являється наступне діалогове вікно, показане на рис. 2. 
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Рис. 2. Діалогове вікно «Перерізи елементів» 

 

Далі обираємо необхідний переріз з переліку. 

Залежно від того, який переріз ми вибрали наступне вікно може мати різні 

варіанти вигляду. Можуть з’являтись додаткові рядки. 

Наприклад, якщо ми обрали одиночний кутик, то наступне вікно буде ма-

ти такий вигляд: 

 
Рис. 3. Діалогове вікно «Сортамент рівнополицевих кутиків по ГОСТ»  

для варіанту перерізу – одиночний  кутик 

 

Коефіцієнти в даному діалоговому вікні вводити не потрібно, вони вже 

попередньо занесені в програму. Цим ця програма і відрізняється від інших 

типових. 

Якщо ми обрали кутики, зварені в тавр, то з’являється рядок – товщина 

фасонки. 
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Рис. 4. Вікно «Сортамент рівнополицевих кутиків по ГОСТ»  

для варіанту перерізу – кутики зварені в тавр 
 

Вказуємо, яким елементом є даний елемент, який ми розраховуємо (еле-

мент поясу, елемент решітки чи  розтягнутий елемент). Залежно від того, 

який це елемент, автоматично змінюються значення граничної гнучкості. 

Після заповнення всіх вікон виконується розрахунок. 

Розглянемо приклад роботи з програмою MasterM. Для просторової арки, 

показаної на рис. 5, підберемо опорний розкіс та верхній пояс. Кутики зваре-

ні в тавр. Елемент верхнього поясу: стискаюче зусилля 21 т; довжина в пло-

щині конструкції l x=1,57; l y=1,57; марка сталі С235.                                                            

 
Рис. 5. Просторова арка 

 

Отже, розпочинаємо роботу з натиснення активних клавіш Ctrl+z. 

З’являється вікно, в якому вводимо вихідні дані – стискаюче зусилля 21т, до-

вжини елемента у різних площинах (рис. 6). 
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Рис. 6. Заповнення діалогового вікна «Вихідні дані для розрахунку» 

 

Далі натискаємо Ctrl+х і обираємо переріз (рис. 7), переходимо до наступ-

ного вікна (рис. 8) і обираємо з сортаменту кутики. 

 
Рис.7. Діалогове вікно «Перерізи елементів» 

 

 
Рис. 8. Діалогове вікно «Сортамент рівнополицевих кутиків по ГОСТ» 

 

Натискаємо ENTER і отримуємо розрахунок (рис. 9). 

В останніх 3 рядках ми бачимо, наскільки задовольняє нас даний переріз 

за 3 основними ознаками. Якщо не задовольняє, повторюємо вище описані 

дії, поки не отримаємо раціонально підібраний переріз.  
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Рис. 9. Результат розрахунку для елемента верхнього поясу 

 

Отже, програма є дуже вигідною у використанні у зв’язку із економією 

часу при розрахунку величезної кількості елементів складних конструкцій. 

Зручність, швидкість та простота роботи з програмою дозволять широко 

впровадити її в навчальний процес та роботу організацій та дослідних інсти-

тутах. 
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