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   українською: 

Свідер В.С. Дослідження впливу конструктивних параметрів на тримку здатність 

просторової ферми                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м. Тернопіль, 

2020 р. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня “магістр” за спеціальністю 

192 «Будівництво та цивільна інженерія».                                                                                                                                                      

В даній роботі розроблено та досліджено скінченно-елементні моделі конструктивних 

схем просторових чотиригранних розкісних ферм з трьома варіантами висоти та п’ятьма 

варіантами кута нахилу розкосів при заданих однакових умовах (перерізах елементів, 

довжині та ширині ферми).  Проаналізувавши отримані результати, встановлено, що 

оптимальний кут для всіх серій становитиме α=50°, також при порівнянні техніко-

економічних показників раціональною є висота Н=2,15 м. Отримані результати можуть 

використовуватися, як проектними організаціями при виготовленні проєктно-

кошторисної документації, так і проєктно-конструкторськими відділами на заводах з 

виготовлення металоконструкцій.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

    

англійською:  

Svider V. Research of the influence of design parameters on the bearing capacity of a spatial 

truss.              

Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2020. Qualifying work for the 

Master of science degree in the specialty 192 "Construction and Civil Engineering". 

In this work, finite-element models of structural schemes of spatial quadrilateral skew truss 

with three variants of height and five variants of the tilt angle of braces under given identical 

conditions (cross-sections of elements, length and width of the truss) are developed and 

investigated. After analyzing the results, it was found that the optimal tilt angle for all series 

will be α = 50°. Also comparing technical and economic indicators it is shown that rational 

height for the truss is H = 2.15 m. The results can be used both by design organizations for the 

preparation of design estimates and by design departments at factories for the producing of 

metal structures.            

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               


