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Анотація уточнено геометричні параметри та їх співвідношення для прямокутних в плані кругових сітчастих  
оболонок. Використано способи формоутворення конструкцій і здійснено моделювання трьох можливих схем  
сітчастих поверхонь
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Abstract geometrical  parameters  and their  correlations  are  specified  for  rectangular  in  the  plan of  the  circular  
reticulated shells. The methods of formation of form of constructions are used and carried out design of three possible  
charts of the reticulated surfaces
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Створення  унікальних  об’єктів  будівництва  завжди  потребувало  ґрунтовної  розробки 
конструктивних рішень покриттів. Вимоги до них з  кожним роком постійно зростали. Головна увага 
приділялась дизайну конструкцій у поєднанні із заданими показниками економічності і технологічності з 
урахуванням факторів гарантування несучої  здатності.  Удосконалювались наявні і  з’являлись нові 
геометричні форми поверхонь.  Разом з тим надзвичайно великий інтерес виник до криволінійних 
стержневих  конструкцій.  Причому  особливою  зацікавленістю  відзначились  прямокутні  в  плані 
кругові сітчасті оболонки [1–4].

Ще  у  минулому  столітті  постали  задачі,  пов’язані  з  формоутворенням  циліндричних 
стержневих покриттів. Розглянуто різноманітні схеми сіток, габаритні розміри, вузлові з’єднання та  
прийнято  попередні  співвідношення  геометричних  параметрів  [5–7].  Багато  вітчизняних  і 
закордонних науковців присвятили свої роботи методикам побудови ряду розрахункових схем. Втім 
найбільш  вагомі  напрацювання  відносяться  до  70-х  років  минулого  століття  [8]. Тоді  були 
визначені  співвідношення  стріли  підйому  до  ширини  та  багато  інших  параметрів  моделювання 
форми. За основні критерії прийнято величини вертикальних переміщень вузлів та маса конструкції.  
Враховано також і вплив жорсткості вузлових з’єднань.

Проте визначення ключових співвідношень геометричної параметрів здійснювалось в рамках 
забезпечення місцевої стійкості окремих стержнів. Тепер, коли доведено необхідність оцінки несучої  
здатності кругової оболонки за показником критичного навантаження сітчастої поверхні з можливою 
формою  втрати  стійкості  [9,  10],  постало  питання  уточнення  геометричних  параметрів  та  їх 
співвідношень.

Очевидно, що окрім наведених вище критеріїв існує також вагомий фактор вибору потрібних 
співвідношень. Будемо називати це способом формоутворення конструкцій.

На підставі  проведеного аналізу створення раціональної геометрії  досліджуваних оболонок 
запропоновано три можливі схеми побудови кругових сітчастих поверхонь.

Зокрема, перша передбачає змінювання ширини від 18 м до 30 м, радіуса кривизни 18 м…24 м 
і стріли підйому 5 м…10 м. За другою схемою є можливість зафіксувати ширину,  але змінювати 
радіус  і  висоту.  Третя схема дозволяє  змінювати ширину,  радіус  кривизни та  залишити без змін 
стрілу підйому. Довжину рекомендується також змінювати в межах 18 м…36 м (рис. 1).

За  результатами  використання  програмних  комплексів  встановлена  придатність  кожної  із 
запропонованих схем для моделювання.



Рис. 1. Схеми формоутворення кругових сітчастих оболонок
за умови зміни параметрів у напрямку дуги кола

Проведені розрахунки стійкості з визначенням критичного навантаження і числа півхвиль за 
напрямком  дуги  підтвердили  раціональність  раніше  встановленого  і  рекомендованого 
співвідношення стріли підйому до ширини в межах від 3 до 5 для прямокутних в плані кругових  
сітчастих оболонок.
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