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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      

                                                                                     200-300 слів 

      Аналітичним способом проведено розрахунок металевої балки із змінним                          

перерізом довжиною 12м. Встановлено, що при зміні поперечного перерізу на                         

відстані 0,2L від опор спостерігається значне недовантаження матеріалу балки                  . 

       Розроблено скінченно-елементну модель балки. Чисельним способом з                         

використанням ПК «ЛІРА» проведено міцністний розрахунок балки із змінним                    

поперечним перерізом.                                                                                                                   

      На основі чисельного розрахунку встановлено, що збільшення відстані                          

зміни поперечного перерізу від опори з 0,2L до 0,25L знижує                                                   

матеріаломісткість балки та в свою чергу зменшує вартість конструкції балки                   

на 1,8%.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

    

англійською:                                                                                                                                                      

                                                                                     200-300 слів 

                                                                                                                                                                               

       An analytical method was used to calculate a metal beam with a variable                                    

section 12 m long. It is established that when changing the cross section by                               

a distance of 0.2 L from the supports there is a significant underloading of the beam material.  

      The finite element model of the beam was developed. Numerically with                                     

using PC "LIRA" the strength calculation of the beam with variable                                                

cross section.                                                                                                                                      

       Based on a numerical calculation, it was found that the increase in distance                            

changes in the cross section from the support from 0.2L to 0.25L reduces                                       

the material consumption of the beam and in turn reduces the cost of the beam structure               

by 1.8%.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               


