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Анотація: В роботі розглядається методика автоматизованого 

розрахунку геометричних характеристик поперечних перерізів балок простої 

та складної форми поперечного перерізу, що складаються з профілів 

нормального сортаменту. 
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Abstract: We consider the method of calculating the geometric characteristics of 

automated cross-sections of beams simple and complex shape cross-section, 

consisting of profiles of normal grades. 
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Вступ. Розрахунки балок на міцність і жорсткість – важлива складова 

навчального процесу, програми опору матеріалів для студентів технічно-

інженерних спеціальностей. Деформація згину – один з видів деформацій, який 

в тому чи іншому вигляді має місце майже в усіх видах складних деформацій.  

Розрахункові методики, якими повинні оволодіти студенти базуються на 

аналітичних методах визначення напружень та переміщень (лінійних та 

кутових). Проте, в усіх випадках щодо визначення означених параметрів 

необхідно знати величину осьового моменту інерції, значення якого залежить 

від форми та розмірів поперечного перерізу балки.       

Основний текст. Аналітичні методи визначенні цих геометричних 

характеристик є невід'ємною складовою програми курсів опору матеріалів для 

всіх інженерних спеціальностей. Якщо переріз являє собою один або декілька 

профілів нормального сортаменту, то для визначення осьових моментів інерції 

та інших геометричних характеристик (моментів опору, статичних моментів, 

відстаней до центрів ваги профілів використовуються відповідні таблиці 

сортаменту. 

Розрахунки геометричних характеристик , особливо складних перерізів 

досить трудомісткі, громіздкіі та займають досить багато часу при проведенні 

занять з відповідної теми. У зв’язку з цим виникла потреба  у створенні 

програми автоматизованого розрахунку відповідних геометричних 

характеристик плоских перерізів балок, зібраних з профілів нормального 

сортаменту.  Стандартні програми, які дозволяють реалізувати таку задачу 

досить дорогі та не завжди доступні матеріально для  ВУЗів та їх кафедр у 

сучасних умовах. Тому – створення  такої програми та подальше її 

використання під час проведення практичних і лабораторних занять, курсового 

та дипломного проектування – досить важлива та актуальна задача, яка 

дозволить суттєво полегшити та прискорити виконання самостійних занять 

студентами. 

В лабораторії  опору матеріалів Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича в рамках виконання курсової та магістерської роботи 



запропонована методика та розроблена  автоматизована програма 

комп’ютерного розрахунку і визначення осьових моментів інерції простих та 

складних перерізів. Програма написана на алгоритмічній мові Delfi.  Для 

практичного користування  програмою  передбачена відповідна база даних, в 

яку занесені  значення усіх геометричних характеристик стандартних перерізів, 

що містяться у відповідних таблицях. Ці значення слугують вихідною  

інформацією для розрахунків моментів інерції   складних перерізів.  

 
Рис. 1. Форма поперечних перерізів, які можуть бути розраховані у 

розробленій програмі 

 

На рис.1 наведено форми складних перерізів, для яких розроблено 

алгоритми розрахунків. 

Це й рівнобокі та нерівнобокі кутники, швелери, двотаврові профілі, а 

також – всі необхідні геометричні розміри та відстані, які визначаються у 



відповідностями  із розмірами та конфігурацією заданої форми та розмірів 

перерізу. 

Прості перерізи можна одержати зі складних шляхом «виключення» із 

розгляду будь-якого складного перерізу. Програма працює наступним чином. 

1. Обирається та чи інша форма перерізу із відповідним сполученням 

стандартних профілів. 

2. Призначаються номери (розміри) відповідних складових елементів 

обраного перерізу. 

3. Дається команда комп’ютеру на виконання розрахунку. 

4. На екран монітора автоматично виводиться креслення у певному 

масштабі перерізу, який обрано для розрахунку, у спеціальному вікні 

висвітлюються значення розрахованих геометричних характеристик. 

Отримані значення можуть в подальшому використовуватись для 

подальших розрахунків: оцінки міцності конструкції, визначення напружень в 

будь-якій точці довільного перерізу, для оцінки величин кутових та лінійних 

переміщень балок в довільних перерізах, які задано конструктором. 

 Такий підхід дозволяє суттєво інтенсифікувати процес проведення 

заняття, збільшити його наповнення необхідною інформацією, створює 

зацікавленість студентів в проведенні не тільки розрахункових завдань,  але  й 

також – спонукає  їх до елементів дослідницької та наукової діяльності. 

 Це – одна з головних цілей,  один з основних результатів які досягаються 

при проведенні таких занять. 

Висновки.  Розглянуто та запропоновано програму автоматизованого 

розрахунку моментів інерції перерізів балок простої та складної форми. 

Отримано можливість розрахунковим шляхом на практичних заняттях з 

опору матеріалів оперативно визначати необхідні геометричні характеристики, 

які в подальшому використовуються для оцінки міцності конструкцій,  оцінки 

їх деформативності. 
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