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 ПЕРЕДМОВА 

 

Конструкції машин та апаратів хімічних виробництв знаходяться у 

складному напружено-деформованому стані, який обумовлюється 

взаємодією з матеріалами, що переробляються при високих тисках і 

температурах у в’язко текучому, сипучому або газоподібному стані. Тому на 

сучасному рівні розрахунок і проектування силових конструктивних 

елементів машин та апаратів вимагає моделювання процесів взаємодії тіл, що 

знаходяться в різному фазовому стані (включаючи можливість фазових 

перетворень від твердого до рідинного, від рідинного до газоподібного стану 

і навпаки) з врахуванням технологічних особливостей і реальних умов 

роботи. Розв’язати цю проблему можна лише з залученням загальних 

співвідношень механіки суцільного середовища (МСС) і одного з її основних 

розділів – механіки деформованого твердого тіла (МДТТ), що базуються на 

фундаментальних законах механіки та термодинаміки, ефективних та 

універсальних чисельних методах розв’язку диференційних рівнянь МСС і 

МДТТ, представником яких є метод скінченних елементів (МСЕ), а також на 

основі використання новітніх комп’ютерних технологій обробки та 

візуалізації інформації при розробці і реалізації інтегрованих програмних 

комплексів розв’язання задач термомеханіки в складі систем 

автоматизованого проектування (САПР) технологічних процесів та 

обладнання хімічних виробництв.  

В даному посібнику розглядається доповнена та вдосконалена 

інтегрована система ВЕСНА, яка створена з використанням 

фундаментальних законах механіки та термодинаміки, ефективних та 

універсальних чисельних методах розв’язку диференційних рівнянь [1]. 

Система  призначена для моделювання  гідродинамічних, теплових процесів і 

розрахунків на міцність та дослідження  методом скінчених елементів 

процесів лінійного і нелінійного деформування просторових комбінованих 

систем (оболонок, масивних,  плоских і вісесиметричних конструкцій),  

виконаних з ізотропних  і  анізотропних  матеріалів при довільному 

термосиловому статичному або  імпульсному динамічному навантаженні [2–

4]. Об'єктами дослідження можуть бути однорідні та багатошарові 

просторові моделі, що застосовуються в хімічному та загальному 

машинобудуванні,  будівництві,  авіа-, суднобудуванні і т.д. 
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 1. Інтегрована система ВЕСНА   
 

1.1. Склад  системи та основне призначення компонентів 

 

Інтегрована система ВЕСНА  являє собою набір програм, призначених 

для моделювання  гідродинамічних, теплових процесів і розрахунків на 

міцність [1,2,3]. Вона  призначена   для  дослідження  методом скінчених 

елементів процесів лінійного і нелінійного деформування просторових 

комбінованих систем (оболонок, масивних,  плоских і вісесиметричних 

конструкцій),  виконаних з ізотропних  і  анізотропних  матеріалів при 

довільному термосиловому статичному або  імпульсному динамічному 

навантаженні. Об'єктами дослідження можуть бути однорідні та 

багатошарові  просторові моделі, що застосовуються в машинобудуванні,  

будівництві,  авіа- і суднобудуванні і т.д. 

В даний час найбільш поширеною в Україні та за кордоном 

інженерною системою для автоматизації креслярсько-конструкторських 

робіт є графічна система AutoCAD. З її допомогою на машинобудівних 

підприємствах виконується більша частина креслярсько-технічної 

документації, тому інтегрована система ВЕСНА  орієнтована на роботу в 

середовищі AutoCAD. Це дає можливість проектувальнику моделювати 

технологічні процеси і виконувати розрахунки безпосередньо в процесі 

конструювання. 

До складу системи входять пакети прикладних програм трьох видів: 

препроцесор, процесор та постпроцесор. 

Препроцесор 

Препроцесор системи ВЕСНА  дозволяє задавати вихідну інформацію 

про дискретну модель, у виді геометрії, і силових факторів, якими являються 

– швидкість руху рідин у гідродинаміці, граничні умови в теплопровідності, 

чи закріплення, у механіці деформованого твердого тіла. Введення цих даних 

здійснюється  в інтерактивному режимі з допомогою багаторівневого 

віконного редактора, та за допомогою інтерфейсу, спеціально розробленого 

для системи AutoCAD в інтерактивному графічному режимі. Синтаксис 

препроцесора використовує традиційну термінологію, що дозволяє задавати 

вхідну інформацію в лаконічній формі, зрозумілій для фахівця в цій галузі. 

Препроцесор включає інтерактивні діалогові системи для виконання 

плоских і просторових моделей з можливістю автоматичного генерування 

сіткових областей. Можливі наступні види нанесення сіткової області. 

Визначення координат 3d області за допомогою еліптичних рівнянь і 

використанням функцій контролю згущення сітки. Визначення координат 3d 

області з використанням методу Кунса для більш повного врахування 

зовнішніх граней та аеродинаміки моделі. Комбінований, з можливістю 

варіювання вказаними методами щодо обраних граней фрагмента. 

 Діалогова система використовується також для редагування 

побудованих фрагментів, з можливістю їхнього інтерактивного вибору, 

зміною густоти сіткової області, вузлів закріплення, навантаження та 
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вимушене переміщення або швидкості. Передбачено можливість повного 

редагування всіх фрагментів моделі по густоті сіткової області, закріпленням, 

навантаженням, переміщенням. 

Введення властивостей досліджуваних матеріалів здійснюється з бази 

даних, яку можна легко доповнювати та редагувати. 

Введення складних, але типових, конструктивних елементів 

фрагментів, забезпечується спеціальними програмами, що можуть 

доповнюватися і підключатися до системи. Система є відкритою з 

передбаченою можливістю введення додаткових елементів та фрагментів 

моделі. 

Процесор 

Процесор системи ВЕСНА  дозволяє моделювати гідродинамічні та 

теплові процеси, а також  виконувати розрахунки на міцність [4,6,7].  

Обчислювальний комплекс ВЕСНА  є ядром пакета і являє собою 

універсальну розрахункову систему для скінченого-елементного аналізу 

конструкцій. Він орієнтований на розв’язання задач гідродинаміки, 

теплопровідності і розрахунків на міцність при дослідженні та проектуванні 

технологічних процесів і розрахунку устаткування в хімічній промисловості  

для елементів складної структури. 

Основні моделі, що використовуються в комплексі базуються на 

реальній фізиці процесів, максимально універсальні, і в теж час мають ряд 

спеціалізованих алгоритмів та функцій. Для вирішення фізично і 

геометрично нелінійних задач реалізований кроково-ітераційний алгоритм 

послідовних навантажень,  що базується на модифікованому методі 

Ньютона-Канторовича, і складається з трьох основних блоків: 

    а) метод інтегрування по параметру навантаження (силовому чи  

кінематичному); 

    б) метод додаткових навантажень; 

    в) метод  перемінних  жорсткостей, що  допускає моделювання не  

тільки активних навантажень, але і локального розвантаження. 

Дослідження нестаціонарних  динамічних  процесів виконується  на 

основі методу розкладання по власних формах чи прямих методів  

інтегрування рівнянь руху (методу центральних різниць,  методу Ньюмарка, 

методу редукції базису). 

В основу покладена концепція багатофрагментності або  

квазірегулярності  дискретних моделей (регулярність розрахункової сітки КЕ 

в межах фрагмента моделі).  Такий підхід дозволяє оптимізувати алгоритми 

управління даними. 

Моделювання ведеться на базі методу скінчених елементів (МСЕ), що 

дозволяє використовувати найбільш адекватні фізичні і геометричні моделі 

(ГМ). Усі моделі та функції реалізовані для тривимірних (3D) ГМ. У 

вирішувачах допускається використовувати не тільки прямі, але й ітераційні 

методи розрахунку. Це дозволяє в 10-15 разів зменшити час розрахунку і 

необхідну оперативну пам'ять, що разом з використанням МСЕ робить 
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доступним  на персональному комп'ютері розрахунок конструкцій будь-якої 

складності. 

Постпроцесор 

Постпроцесори системи ВЕСНА  дозволяють представляти результати 

розрахунків у всілякому виді: тривимірному, двовимірному, з 

багатокольоровим фарбуванням та одночасним урахуванням температури й 

освітленості, у виді ізометричних поверхонь, векторних полів, ізоліній, 

числових значень точок, графіків і т.д. У постпроцесорі використовуються 

сучасні графічні бібліотеки. Це дозволяє здійснювати усі візуальні операції 

на 3D-об'єктах з високою швидкістю і наочністю. Крім того, можлива 

обробка розрахункових полів по будь-яким заданим користувачем, 

математичним критеріям. Деякі з цих операцій виконуються в графічному 

редакторі AutoCAD, деякі програмою   ViewVesna. 

 

1.2. Структура системи  

Обчислювальний комплекс ВЕСНА  розміщений у кореневому каталозі 

”VESNA” будь-якого логічного диска. Структура комплексу приведена на 

Рис. 1.1 

 

}

}
 

Рис. 1.1 Структура системи VESNA/ВЕСНА  
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Каталог Lisp 

У структуру «Lisp» входять програмні модулі, що використовуються 

для програмного забезпечення препроцесора і постпроцесора.  

“Bmp” – малюнки для панелей інструментів, кнопок у середовищі 

AutoCAD.  

“Dcl” – програми діалогових вікон AutoCAD написані мовою 

кольорового кодування (DCL), і програми, що їх викликають. 

“Exe” – спеціалізовані програми для середовища AutoCAD. Сюди 

включені програми створення/видалення файлів і каталогів, створення 

сіткової області, а також меню панелі інструментів.  

“Lsp” –  Програми, написані функціональною мовою AutoLISP, 

призначені для роботи  в AutoCAD.  В цьому каталозі також знаходяться бази 

даних матеріалів.  

Acad.lsp – програма яка завантажується при виклику AutoCAD і вказує 

шлях до використовуваних програм, проектів і баз даних. 

 

Каталог Programs 

У структуру «Programs» входять програмні модулі, що застосовані для 

розрахунків.  

“Dynamic” –  Програма візуалізації вихідної і деформованої моделей в 

середовищі AutoCAD. 

“String” – програма обробки даних і створення результатів для 

наступної обробки в «Excel» 

“Vesna_V15a” – універсальна розрахункова програма для кінцево-

елементного аналізу моделі. 

“ViewVesna” – Постпроцесор системи, що дозволяє переглядати 

результати розрахунків.  
 

Каталог Projects 

У каталозі «Projects» створюються підкаталоги проектів, які створює 

користувач. Тому імена проектів повинні бути унікальними. 

У каталогах проектів, при створенні проекту, формуються наступні 

підкаталоги: 

Bd – для збереження бази даних про розрахунки; 

Inf – інформація в текстових файлах для роботи процесора; 

List – інформація в текстових файлах про результати розрахунку у виді 

таблиць і наборів даних; 

підкаталоги фрагментів що описують конструкцію; 

Dialog.txt – кодові значення для типу проекту. 
 

1.3. Обчислювальний комплекс ВЕСНА  

Обчислювальний комплекс ВЕСНА  реалізований як інтегрована 

система для виконання гідродинамічних, теплових і розрахунків на міцність 

на основі методу скінчених елементів. Він дозволяє визначити напружено-
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деформований стан конструкцій від статичних і динамічних впливів, а також 

виконати ряд функцій проектування елементів конструкцій. 

Проект 

В основу комплексу покладена система функціональних модулів, 

зв'язаних між собою єдиним інформаційним середовищем. Це середовище 

називається проектом і містять повну інформацію про розрахункову схему 

яка представлена у внутрішніх форматах комплексу. У процесі формування 

розрахункової схеми проект наповняється інформацією та зберігається на 

диску в файлах каталогу Inf, Bd, List. Імена проекту і фрагменту задаються 

при створенні розрахункових схем. 

Вихідні дані для виконання розрахунку можуть бути підготовлені як 

з допомогою інтерактивних графічних засобів AutoCAD, так і шляхом 

їхнього опису в текстовому форматі. Текстовий файл є зручним форматом 

для збереження даних. Він добре піддається стиску за допомогою відомих 

програм архівації і при необхідності може бути перетворений у формати 

стандартного проекту комплексу ВЕСНА . Другою привабливою рисою 

текстового формату є його сумісність, що дозволяє використовувати його 

при проведенні перевірочних розрахунків раніше спроектованих об'єктів. 

В основу розробки розрахункових схем покладена концепція 

багатофрагментності чи квазирегулярності дискретних моделей (регулярність 

розрахункової мережі СЕ в межах фрагмента моделі).  Тому модель являє 

собою набір фрагментів, з яких вона складається. Фрагменти, у свою чергу, 

поділяються на скінчені елементи. Причому  фрагментами є елементи, які 

можна топологічно перетворити в кубики. Скінченими елементами є 

шестигранні елементи. Такий підхід дозволяє оптимізувати алгоритми 

керування даними і їх обробку. 

 

Функціональні модулі 

Функціональні модулі ВЕСНА   діляться на чотири групи.  

У першу групу входять модулі, що можуть працювати автономно без 

програмного забезпечення в середовищі AutoCAD. До них відносяться 

Vesna_V15a.exe, ViewVesna.exe, STRING.exe. Вони забезпечують рішення 

задачі, вивід вихідних даних в інтерактивному графічному режимі 

(графічний постпроцесор) і  аналіз результатів розрахунку. 

Модулі другої групи умовно називаються розрахунковими 

постпроцесором і препроцесором. Вони призначені для обробки масивів 

інформації та роботи із сітковими моделями це ReadBD15.arx – читання 

даних з бази даних і візуалізація в AutoCAD (постпроцесор), Soz3D.arx, 

Dforrt.dll – створення розрахункової схеми фрагментів (препроцесор).  

Модулі третьої групи призначені для роботи з файлами чи каталогами, 

і періодично викликаються  Lisp-програмами під час їхньої роботи. До цих 

модулів належать – SozDir.arx, CopFil.arx, DelDir.arx, DelFil.arx, DelFra.arx, 

DelPro.arx, Improj.arx. 

Четверта група це модулі, написані на функціональній мові AutoLISP, 

що являється внутрішньою мовою AutoCAD, і разом із програмами 
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діалогових вікон (DCL) дозволяють створювати ефективні системи і 

підсистеми зв'язані з обробкою і відображенням інформації. Програми 

знаходяться в каталогах LSP і DCL. 

Усі функціональні модулі реалізовані в єдиному графічному 

середовищі. Інтерфейс і сценарії взаємодії користувача із системою, функції 

контролю вихідних даних і аналізу результатів цілком уніфіковані. Це 

забезпечує мінімальний час освоєння комплексу і логічну послідовність 

виконання операцій. 

 

Процесор і створювана база даних 

Високопродуктивний процесор дозволяє вирішувати задачі з великою 

кількістю невідомих (до 500000). Загальна їх кількість обмежується вільним 

місцем на дисках. Розрахунок супроводжується докладним протоколом, який 

записується в файл Vesna.txt, що може бути проаналізований як по ходу 

виконання розрахунку, так і після його завершення. Система контролю 

виконує перевірку розрахункової схеми і фіксує усі виявлені помилки 

і попередження. 

При рішенні задачі створюється база даних vesna_bs.cbs, vesna_bs.vb00, 

куди записуються результати. Ці файли знаходяться в каталозі Bd проекту 

що виконується. У них знаходиться інформація про розрахункову схему, 

фізико-механічні характеристики і результати рахунка. Зручна структура 

бази даних дозволяє істотно спростити процес вибірки вихідних і 

розрахункових полів для обробки цих даних програмами процесора та 

постпроцесора. 

 

Графічні засоби формування розрахункової схеми 

У комплексі ВЕСНА  реалізована графічна система для створення 

розрахункових схем. Вона   виконана в середовищі AutoCAD з допомогою 

внутрішніх алгоритмічних мов та функцій. Суть формування розрахункових 

схем зводиться до побудови фрагментів досліджуваних конструкцій за 

допомогою примітивів AutoCAD та введення в діалогові вікна необхідних 

характеристик і даних.  Фрагменти для 2D моделі представляють собою 4 

ребра топологічного прямокутника, 3D моделі – 12 ребер топологічного куба. 

На фрагмент наноситься сіткова область, що складається з скінчених 

елементів.  Уся розрахункова схема досліджуваної моделі, у загальному 

випадку, може складатися з множини фрагментів. 

У препроцесорі передбачений широкий спектр засобів для створення 

розрахункових схем досліджуваних моделей. Ці засоби забезпечують функції 

формування схем по параметричних прототипах конструкцій, генерації сіток 

елементів на площині та у просторі, копіювання фрагментів схем, та інших 

геометричних перетворень які можливо виконувати в AutoCAD. У режимі 

інтерактивного графічного діалогу задаються всі основні параметри 

фрагмента, включаючи фізико-механічні характеристики елементів, умови 

закріплення, різні види навантаження та інші. Графічний інтерфейс 
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максимально наближений до технології створення і модифікації 

розрахункових схем і враховує особливості обробки цього виду інформації. 

Комплекс містить параметричні прототипи фрагментів і конструкцій 

різних обрисів, разом з цим користувачу надає можливість  допрацьовувати, 

мовою AutoLISP, і підключати свої специфічні модулі.  

Спеціальні засоби передбачені для створення розрахункових моделей, 

поверхня яких може бути задана перетином, чи поверхнею обертання. Ці 

засоби дозволяють в автоматичному режимі генерувати сітку елементів 

трьохвимірної конструкції по заданому перетину та напрямком його 

обертання.  

 

Групи 

Особливу роль при формуванні розрахункової схеми й аналізі 

результатів грають групи фрагментів в одному проекті. Групи – це іменовані 

набори фрагментів, що можуть використовуватися в різних комбінаціях для 

виконання різних розрахунків. Процес об'єднання фрагментів у групи 

виконується користувачем. Це можуть бути характерні ділянки моделі – 

наприклад, однотипні фрагменти з різною густотою сіткової області чи 

закріпленнями, або інші набори об'єктів. Використання різних фрагментів, 

для розрахунку моделі можливо при розрахунку та аналізі результатів, або 

при документуванні результатів розрахунку.  

 

Відображення інформації  

Останнім часом намітилася тенденція, зв'язана з ускладненням 

розрахункових моделей і, як наслідок, збільшенням кількості вузлів 

у розрахункових схемах. Істотне збільшення розмірності задач потребує 

перегляду головних критеріїв зв'язаних з ефективністю процесу і методів 

створення розрахункових схем, а також аналізом результатів розрахунку. 

В умовах великих і насичених розрахункових схем стає питання перенесення 

акцентів від функцій формування, хоча роль цього пункту не зменшилась, 

до функції контролю створеної розрахункової схеми. Головну роль при 

цьому грає реалізована в ВЕСНА  розвинена система фільтрів, за допомогою 

яких установлюються правила відображення інформації на схемі, а також 

функції візуалізації і фрагментації моделі. Використовувані програми 

дозволяють відображати інформацію про розрахункову схему пофрагментно, 

показуючи і видаляючи закріплення, фактори силового впливу, швидкості 

руху й ін. При цьому можливості AutoCAD – різні варіанти затінення, 

широке використання багатоколірних засобів відображення інформації, 

видалення і відновлення невидимих ліній і технологія OpenGL,  дають 

можливість досліджувати будь-які параметри моделі незалежно від її 

складності і розмірів. 

 

Графічний постпроцесор 

У великих розрахункових моделях обсяги результуючої інформації, як 

правило, набагато перевищують можливості людини по її осмисленню 



 13 

й аналізу. Тому, при аналізі результатів, поряд з вирішенням чисто технічних 

завдань по поліпшенню часових факторів (реакція системи на запит 

користувача, чи час видалення ліній невидимого контуру при побудові 

ізоліній та ізополів) з'являються проблеми, зв'язані з пошуком серед 

можливих тисяч фрагментів та елементів об'єктів із критичними для даної 

моделі значеннями розрахункового фактора. Реалізовані в комплексі функції 

фрагментації і  кольорових шкал, що встановлюються користувачем, 

забезпечують оперативний доступ до всіх цих видів інформації. При цьому є 

можливість виділити ту частину розрахункової схеми, на якій результати 

реалізовані (зусилля, переміщення, напруги, деформації, швидкості, тиску й 

ін.) в заданому діапазоні величин, зробивши невидимою іншу частину схеми. 

У системі ВЕСНА  використовуються два програмні модулі, які 

виконують функції препроцесора.  

Препроцесор дає можливість отримати в графічному редакторі 

AutoCAD розрахункову схему моделі з зазначеними закріпленнями і 

навантаження, а також деформовану модель з указаним коефіцієнтом 

масштабування деформації. При цьому, скінчені елементи можуть 

моделюватися гранями або векторами. Модуль працює у форматі AutoCAD, і 

всі отримані малюнки та креслення можуть використовуватися як 

креслярсько-конструкторська документація. 

Другий програмний модуль працює в автономному режимі, і дає 

можливість представити результати розрахунку у вигляді ізоліній та ізополів 

для навантажень, переміщень, швидкостей, тисків і іншої інформації. 

Одночасно на схему можуть виводитися і числові значення факторів. Будь-

яка графічна інформація може виводитися на друк, чи зберігатися у форматі 

Bmp. Це наближає форму представлення результатів до звичного для 

інженера виду. 

 

Документування результатів у каталозі проекту LIST 

Модулі документування результатів розрахунку дозволяють 

сформувати таблиці з вихідними даними і результатами в текстовому або 

графічному форматі, а також експортувати їх у MS Word чи MS Excel. 

Формування таблиць виконується з урахуванням фрагментів і елементів, 

таблиці можна доповнити коментарями та включити в них графічну 

інформацію. Таким чином, звітний документ може редагуватися засобами 

MS Word і здобувати зручну для конкретного користувача форму (наприклад, 

відповідно до прийнятого в його фірмі стандартом), а експорт у MS Excel 

надає можливість наступної нестандартної обробки результатів стосовно 

до конкретних обставин використання. 

 

1.4. Проектно-аналітичні програми 

Проектно-аналітичні програми призначені для виконання перевірок 

і розрахунку з'єднань елементів фрагментів відповідно до вимог системи 

AutoCAD і нормативів інтегральної системи ВЕСНА . Такі перевірки робить 

програма audit і безпосередньо процесор  Vesna_V15a.exe.  
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Програма AUDIT 

Програма призначена для перевірки вірності виконання фрагментів у 

графічному редакторі AutoCAD, що використовуються в розрахунковій схемі 

моделі.  

При перевірці виконуються наступні дії. 

Перевіряється можливість уведення в примітив чисельно однакових 

точок. Ця помилка може виникнути при введенні з використанням різних 

режимів прив'язки. При обробці такі точки видаляються. 

Перевірка точності співпадання граничних вершин фрагментів, з 

граничними вершинами інших фрагментів. Помилки виникають при 

відключенні режиму прив'язки та неточному влученні в кінцеві точки. 

Видається повідомлення про помилку, на малюнку показуються зони 

розбіжностей.  

Перевіряються примітиви, виконані полілінією, що проходить через 

кілька фрагментів. Помилки виникають при побудові фрагментів у різних 

шарах. Видається повідомлення про помилку. 

Перевіряються проміжні вершини полілінії яка моделює ребра 

фрагмента, на збіг з кінцевими вершинами інших фрагментів. Помилки 

виникають при побудові фрагментів у різних шарах. Видається повідомлення 

про помилку. 

Перевіряються подвійні полілінії які з'єднують ті ж вершини. Помилки 

виникають при побудові фрагментів у різних шарах. При обробці такі 

полілінії видаляються. 

Перевіряються граничні вершини фрагментів, до яких не приєднані 

вершини інших фрагментів. Помилки виникають при побудові фрагментів у 

різних шарах. Видається повідомлення про помилку. 

Крім загальної перевірки  фрагментів виконується експертиза по 

кількості ліній типу 3dpoly і шарам, у яких вони створені. Експертиза 

виконується як для вірно виконаних фрагментів, так і для помилкових.  

Для фрагментів виконаних з помилками пропонується метод 

виправлення, показаний у вигляді запиту, чи виконується виправлення за 

замовчуванням. 

 

1.5. Проектно-конструкторські програми 

Проектно-конструкторська програма dynamic.arc і пакет підпрограм 

PostWorking, в обчислювальному комплексі ВЕСНА  служать для розробки 

конструкторської документації на стадії пророблення проектного рішення. 

 

Програма dynamic.arc 

Програма призначена для обробки отриманого рішення задачі. 

Обробляється база даних проекту, що знаходиться в каталозі BD.  При цьому 

в графічному середовищі AutoCAD передбачений вивід розрахункової моделі 

конструкції,  цілком чи пофрагментно, з  візуалізацією чи без неї для 

напружень, закріплень, швидкостей і інших складових.  У графічний 

редактор AutoCAD також виводиться деформована схема конструкції з 
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зазначеним коефіцієнтом масштабування деформації, за допомогою 

скінчених елементів, векторів  переміщення чи швидкості руху рідини. 

У результаті роботи програми є можливість отримати необхідний 

комплект креслень які надалі можуть використовувати для виконання 

креслярсько-графічних робіт. 

 

Пакет підпрограм PostWorking  

Програма призначена для розрахунку і створення текстової 

документації за результатами розрахунку моделі. У каталог проекту LIST 

заноситься текстова інформація у виді txt файлів  табличної форми. Це 

можуть бути базисне, головне, локальне, навантаження, переміщення, або  

інша інформація для кожного CЕ. Для роботи з програмами MS Excel 

створюються файл з значенням базисного, головного, локального 

навантаження, переміщення, температур, або нев’язки. 

Ці дані дають користувачу можливість оцінити якість отриманого 

технічного рішення і при бажанні змінити деякі з параметрів моделі. 

Усі вихідні документи готуються в стандартних форматах більшості 

використовуваних друкувальних пристроїв А3 і А4. Але їх можна виводити 

і на пристрої іншого формату, а також плотер.  

 

1.4. Допоміжні програми 

Програма Конструктор перетинів STRING 

Основним завданням  програми є отримання набору скінчених 

елементів у визначеному перетині конструкції, що відповідає обраному 

варіанту. Програма призначена для формування довільних перетинів,  

необхідних для виконання розрахунку конструкцій.  

Графічні інтерактивні засоби забезпечують формування довільних 

(у тому числі відкрито-замкнених) тонкостінних перетинів. У програмі 

передбачена робота з параметричними перетинами заданих користувачем. 

Для доробки вихідних документів передбачена можливість імпорту 

результатів в стандартні формати системи AutoCAD та формати DXF-файлів. 

 

1.7. Системні вимоги 

Операційна система: Windows 95/98/2000/NT. 

Мінімальна конфігурація. 

Рекомендується: процесор не нижче 2000 МГц, RAM не менше 256Мб. 
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 2. Правила використання розрахункової системи ВЕСНА  
2.1. Панель інструментів “Mesh-Весна” 

Завантаження системи здійснюється в середовищі AutoCAD з групи 

меню ВЕСНА  та панелі інструментів  “Mesh_3D” (Рис. 2.1 та Рис. 2.2).  

 
   1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13   

Рис. 2.1 Панель інструментів ВЕСНА  

Панелі деяких піктограм містять в правому нижньому куті знак , це 

означає, що вони складаються з декількох програм.  

1 
 

 

виклик команди 3dpoly; 

перевірка  фрагментів конструкції; 

побудова 2D фрагменту по довжині та висоті; 

побудова 2D фрагменту по 2-м точкам; 

побудова 3D фрагменту по 2-м точкам; 

2  
 

почати новий проект; 

доповнення проекту фрагментом; 

3  

 

перегляд фрагментів проекту; 

видалення фрагментів з креслення; 

видалення 1-го фрагменту з креслення 

4   редактор сітки; 

5  

 

2D каркас; 

3D каркас; 

закрити невидимі примітиви; 

площинне затінення; 

затінення Гуро; 

площинне затінення з включенням ребер; 

затінення Гуро з включенням ребер; 

6  
 

редагування фрагментів конструкції; 

копіювання властивостей фрагментів конструкції; 

7   
стандартні команди ACAD для зміни виду 

перегляду; 

8   попередній вигляд; 

9 
  

побудова сітки в фрагменті для перевірки; 

10 
  

запуск проекту на виконання; 
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11  

 

побудова деформованої конструкції; 

видалення деформованої конструкції; 

12 
  

формування файлу результатів для Excel; 

13   виклик програми ViewVesna; 

Рис. 2.2 Команди панелі інструментів системи ВЕСНА  

 

2.2. Створення фрагментів. 

2.2.1. Побудова фрагментів. 

З допомогою команди  викликається команда 3dpoly та будуються 

ребра фрагментів, котрі моделюють конструкцію.  

Командою  викликаються функції які будують прямокутник, що 

складається з 4 примітивів виконаних командами 3dpoly. При цьому 

вказується початкова точка, за звичай ліва нижня, та задається ширина L і 

висота прямокутника H. Ці дані, L та H, запам’ятовуються, та 

використовуються за замовчуванням при наступному використанні функції.  

Командою  також викликаються функції, які будують 

прямокутник, що складається з 4 примітивів виконаних командами 3dpoly. 

При цьому вказується початкова точка, за звичай ліва нижня, та кінцева – 

права верхня.  

Командою  викликаються функції які будують куб, що складається 

з 12 примітивів виконаних командами 3dpoly. При цьому вказується 

початкова точка, за звичай ліва ближня нижня, та кінцева – права дальня 

верхня.  

Отримані примітиви легко редагувати використовуючи стандартні 

методи AutoCAD. Зокрема зручно використовувати редагування примітивів з 

допомогою ручок. 

Редагування примітивів з допомогою ручок. 

Якщо в командному рядку знаходиться запрошення Command:, то 

можна відзначити на екрані видимі об'єкти і на них з'являться ручки - 

невеликі сині квадрати в характерних точках об'єктів. Ручки - дуже зручний 

інструмент для швидкої зміни виділеного об'єкта.  

Розглянемо, які ручки висвічуються у різних примітивів і як можна 

ними користатися для редагування. Імена примітивів будуть представлені 

так, як вони видаються з допомогою команди LIST.  

Для примітива LINE  характерними точками є кінцеві і середні. 

Вибирається перша ручка відрізка. Для цього потрібно помістити 

прямокутну мішень миші на точку, натиснувши і відпустивши ліву кнопку. 

Обрана ручка повинна змінити синій колір на червоний. AutoCAD видає 

повідомлення:  
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** STRETCH ** Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:  

**РОЗТЯГТИ** Точка чи розтягування [Базова точка/ Копіювати/ 

Скасувати/ вихід]:  

Потрібно вказати мишею іншу точку. У цю точку буде перенесена 

обрана кінцева точка відрізка (Рис. 2.3), причому вказівка нової точки може 

виконуватися будь-який із приведених способів. Інші опції аналогічні опціям 

команди COPY.  

 
Рис. 2.3 Редагування відрізка за допомогою кінцевої ручки 

 

Якщо замість вибору точки натиснути на клавішу <Enter>, то AutoCAD 

пропонує аналогічний запит, але з допомогою команди MOVE. Після 

наступного натискання на <Enter> запит зміниться і видається як запит 

команди ROTATE, потім - команди SCALE, потім - MIRROR, а потім знову 

повертається на запит команди STRETCH. Ці команди пропонуються в 

циклічному порядку.  

Якщо вибрати мишею не кінцеву ручку, а середню, то AutoCAD видає 

такий же текст, як і в попередньому випадку. Потрібно вказати мишею нове 

положення середньої точки (Рис. 2.4). Відрізок переміститься на нове місце 

(переміщення задавалося для середньої точки).  

 

 
Рис. 2.4 Редагування відрізка за допомогою середньої ручки 

 

Аналогічним чином ручки використовуються і в інших примітивах - 

для вказівки нового положення обраної точки чи об'єкта переносу всього 

об'єкта на нове місце. Наприклад нахилу прямої вказаний на Рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Редагування нахилу прямої за допомогою ручки 

 

При корегуванні кола (ім'я примітива - CIRCLE), висвічуються п'ять 

ручок: у центрі і квадратах (тобто крайній верхній, нижній, лівій і правій 

точках). При спробі переміщення центральної ручки окружність 

переміщається на нове місце, а у випадку редагування кола за кожну з інших 

ручок окружність розтягується, змінюючи радіус (Рис. 2.6).  

 
Рис. 2.6 Редагування радіуса кола за допомогою ручки 

 

У примітива ДУГА (ARC) висвічуються(висвічуються) три ручки: на 

кінцях і в середині. Переміщення кожної з ручок веде до зміни дуги, з 

побудовою нової дуги по трьох точках, з яких одна була новою (Рис. 2.7).  

 
Рис. 2.7 Редагування дуги за допомогою ручки 

 

Полілінія може бути представлена в інформаційному вікні команди 

LIST з двома найменуваннями: LWPOLYLINE, тобто легка полілінія і 

POLYLINE, тобто складна полілінія. Ручки висвічуються на полілінії в 

кінцях сегментів і середніх точок дугових сегментів. При переміщенні 

обраної ручки на нове місце прямолінійні сегменти міняються аналогічно 

зміні відрізків при їхньому переміщенні за кінцеві точки, а дугові сегменти - 

аналогічно зміні дуг (Рис. 2.8)  
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Рис. 2.8 Редагування полілінії за допомогою ручки 

 

Примітив 3dpoly- редагується за допомогою ручок аналогічно 

полілініям. Наприклад на Рис. 2.9 показане переміщення вершини фрагменту 

Р23 в вершину іншого фрагменту Р14. Таким чином редагування вузлових 

точок за допомогою ручок очевидно.  

 

 
  

Рис. 2.9 Редагування лінії 3dpoly за допомогою ручки 

 

Зручним інструментом при редагуванні за допомогою ручок є 

контекстне меню. Якщо ручку для редагування вибрана (тобто на екрані вона 

змінила свій колір на червоний) і натиснута праву кнопку миші, то ця дія 

викликає контекстне меню, зображене на Рис. 2.10.  

 
Рис. 2.10 Контекстне меню при обраній ручці 

 

У даному меню можливі наступні дії:  

 Enter - імітація натискання клавіші <Enter> (циклічний перебір команд 

загального редагування);  
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 Move (Перенести) - перенос об'єктів;  

 Mirror (Дзеркало) - симетрування);  

 Rotate (Повернути) - поворот;  

 Scale (Масштаб) - масштабування об'єктів щодо базової точки;  

 Stretch (Розтягти) - розтягування об'єктів ;  

 Base Point (Базова точка) - завдання базової точки вставки для 

поточного малюнка;  

 Copy (Копіювати) - копіювання об'єктів;  

 Reference (Посилання) - завдання базової точки для зовнішніх 

посилань;  

 Undo (Скасувати) - скасування дії останньої команди;  

 Properties (Властивості) - керування властивостями об'єктів;  

 Go to URL (З'єднатися з URL) - завантаження програми-браузера Web-

сторінок і з'єднання з адресою, що зберігається в обраному об'єкті;  

 Exit (Вихід) - вихід з режиму редагування за допомогою ручок.  

 

Якщо конкретна ручка для редагування ще не вибрана (чи ручка не 

змінила свій колір на червоний) і в цей момент була натиснута права кнопка 

миші, то викликається інше контекстне меню, що зображене на Рис. 2.11.  

 
Рис. 2.11 Контекстне меню при відсутності обраних ручок 

 

Структура цього меню схожа на структуру попереднього (див.Рис. 

2.10), але існують і відмінності. У групі команд загального редагування 

з'явився пункт Erase (Стерти), що видаляє обрані об'єкти.  

Пункт Deselect All (Скасувати вибір) дозволяє скасувати вибір ручок, 

тобто рівносильний дворазовому натисканню на клавішу <Esc>.  

Пункт Quick Select (Швидкий вибір) викликає діалогове вікно, що 

дозволяє більш точно (по кольорі, типу лінії, шару і т.д.) вибрати об'єкти для 

наступних операцій, причому структура вікна така, що можна скласти умови 

вибору типу з такими операціями, як "дорівнює", "не дорівнює" і т.п. Для 

цього можливо використати декілька полів.  
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Пункт Find (Знайти) контекстного меню викликає діалогове вікно. яке 

дозволяє знайти рядок текстового примітива і замінити його на інший.  

Пункт Properties (Властивості) викликає вікно зміни властивостей.  

 

2.2.2. Перевірка фрагментів. 

Виклик команди  забезпечує перевірку  фрагментів конструкції. 

Перевірка виконується по наступним пунктам: 

1) пошук примітивів в яких деякі точки повторюються; 

2) пошук вершин фрагментів на співпадання з іншими вершинами; 

3) пошук примітивів які проходять через декілька фрагментів; 

4) визначення примітивів внутрішні вершини яких проходять через 

кінцеві вершини інших примітивів; 

5) пошук подвійні лінії, котрі з’єднують ті ж самі вершини; 

6) пошук скінчених вершини до яких не приєднані інші вершини. 

Якщо помилки знайдені, то з’являється відповідне повідомлення: 

1) якщо в полілініях були невірно уведені вершини з’являється 

діалогове вікно Рис. 2.12. 

 
Рис. 2.12 Помилка повторення точок 

Ця помилка виправляється автоматично. 

2) якщо вершини фрагментів не співпадають, то створюється шар 

„Error”, а в містах неспівпадання  будуються кульові примітиви, та видається 

повідомлення про помилку Рис. 2.13. 

 

 

 

Рис. 2.13 Помилка про неспівпадання фрагментів 

Після цього потрібно виправити вказані помилки. 
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3) Якщо полілінії проходять через декілька фрагментів то видаються 

повідомлення приведені на та Рис. 2.14, та підсвічуються вказані примітиви. 

 

 
 

 

 

 

  

Рис. 2.14 Помилка що полілінії проходять через декілька фрагментів 

 

4) якщо в конструкції присутні примітиви внутрішні вершини яких 

проходять через кінцеві вершини інших фрагментів, то видаються 

повідомлення Рис. 2.15 

 

 

  

  

Рис. 2.15 Помилка про полілінії що проходять через вершини 
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5) подвійні лінії, котрі з’єднують ті ж самі вершини Рис. 2.16; 

 

 
 

 

 

 

  

Рис. 2.16 Помилка про подвійні примітиви 

 

6) кінцева вершина полілінії до якої не приєднана кінцева вершина 

іншої полілінії Рис. 2.17. 

 

 

 

 

Рис. 2.17 Помилка про вільні вершини фрагменту 

Якщо помилок не виявлено, то видається повідомлення в якому 

визначена загальна кількість примітивів типу 3DPOLY, в яких шарах вони 

знаходяться та їхня кількість в цих шарах Рис. 2.18: 
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Рис. 2.18 Повідомлення що помилок не знайдено 

Якщо кількість примітивів відповідає тій яка була задана та 

знаходиться в потрібних шарах, то можна створювати проект. 

 

2.3. Створення проекту  

2.3.1 Проекти для вирішення площинних/вісесиметричних задач  

За допомогою команд  створюється новий проект, чи коректується 

створений раніше, шляхом введення нового фрагмента чи його заміною. 

Тому фрагмент повинний бути попередньо виконаний у середовищі ACAD. 

Рисунок має виконуватись за допомогою команди 3DPOLY і для площинної 

конструкції знаходитись в шарі PLOS_FRAG (ім’я великими літерами). Після 

натискання  на екрані з'являється діалогове вікно Рис. 2.19:  

 
Рис. 2.19 Створення проекту для площинних/вісесиметричних задач 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового проекту,  з поля “Old” вибирається 

ім'я старого проекту для редагування. 

Після того як ім'я проекту введене чи обрано, стають активними 

кнопки “Delete”,  “Copy”,  “Ok”. 

“Delete” – призначений для видалення проекту. 

“Copy” – для копіювання проекту і присвоєння йому іншого імені. 

“Exit”– для завершення роботи і виходу із системи. 

“Ok”– для продовження роботи. 

Після натискання “Ok”  з'являється діалогове вікно Рис. 2.20. 

 
Рис. 2.20 Вибір типу проекту 
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Необхідно вибрати тип проекту “Термомеханика” чи 

“Гидродинамика”, та піктограму відповідно до постановки  розв'язуваної 

задачі: 

 2dFrag – рішення площинної задачі; 

 3dFrag – рішення тривимірної задачі; 

 SOLID – рішення задачі, вихідні дані якої представлені у виді 

солідів. 

 При виборі “2D FRAG” і після натискання “Yes” з'являється діалогове вікно, 

приведене на Рис. 2.21. 

 
Рис. 2.21 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

В полях цього віка Z1, Z2, Z3 – сили діючі на конструкцію (сила ваги по 

напрямку осі), W – швидкість обертання конструкції. У другому полі 

потрібно вибрати вид задачі. В третьому тип задач. В цьому полі потрібно 

вибирати „Механика”. Після того як вказано  “Yes” з'являється діалогове 

вікно, приведене на Рис. 2.22 . 

 
Рис. 2.22  Уведення назви фрагменту  



 27 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я створюваного фрагменту. З поля “Old” 

вибирається ім'я раніше введеного фрагмента для заміни його геометрії.  

Після того як ім'я фрагмента введено чи обрано, стають активними 

кнопки “Yes” та “Из Б.Д.”.   

В ACAD повинні бути намальовані контури фрагментів. Кожен з цих 

контурів повинен представляти собою 4 замкнуті лінії, виконані 3DPOLY (у 

шарі PLOS_FRAG), з можливістю топологічного відображення на 

прямокутник. 

 

 Після натискання кнопки “Yes”, у графічному редакторі ACAD 

відображається шар PLOS_FRAG з фрагментами, інші шари переходять в 

режим „заморожений”. У командному рядку з'являються запити: 

1) указати базову точку; 

2) вектор X1( місцева вісь Х1); 

3) вектор X2( місцева вісь X2). 

На ці запити необхідно відповісти, указавши точку і ввести вектора як 

показано на Рис. 2.23.  

 

 
Рис. 2.23 Уведення базової точки та ребер фрагменту  

 

Після відповідей зазначений фрагмент виділяється пунктирними 

лініями, і на екрані з'являється запит Рис. 2.24: 

 
Рис. 2.24 Визначення правильності вибору фрагменту 

 

Якщо перетин фрагмента визначений невірно, то потрібно відповісти 

“НЕТ” і повторити процес уведення. Якщо перетин фрагмента визначений 

правильно, вказується “ДА”. Після цього з'являється вікно з запитом методу 

візуалізації фрагмента Рис. 2.25: 
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Рис. 2.25 Визначення методу візуалізації фрагменту 

 

У ньому видається повідомлення про назву фрагмента і каталог, де 

знаходиться проект. Якщо вибрати «Повна візуалізація», то на екрані 

з'являється вся сіткова область конструкції, що при густій сітці незручно для 

сприйняття. Якщо вибрати “Візуалізація контуру” і відповісти “Yes”, то в 

графічному редакторі ACAD будуть відображений тільки контур конструкції.  

Після цього на екрані з'являється вікно для створення розрахункової 

моделі фрагменту, Рис. 2.26. Воно складається з трьох полів:  

 генерації сіткової області; 

 фізико-механічних характеристик фрагменту; 

 можливих закріплень та навантажень. 

 
Рис. 2.26 Уведення даних при створенні фрагменту для 

плоскої/вісесиметричної задачі механіки 

 

У полі Генерация сетки вказується кількість вузлів скінчених 

елементів по осях X1, X2. (Рис.2.26а). В ньому вказується кількість вершин 

СЕ по відповідній осі. Вершин має бути не менше 2. 
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Рис. 2.26а Уведення значень для створення сіткової області  

 

У поле “Физико-механические характеристики” вводяться модуль 

пружності матеріалу, коефіцієнт Пуассона та густина речовини Рис.2.26б. 

Також передбачена можливість вибору фізико-механічних характеристик з 

бази даних, за допомогою натискання кнопки  і вказівки необхідного 

матеріалу.  

 
Рис. 2.26б Уведення фізико-механічних  характеристик фрагменту 

 

Рядок “New Data“ дозволяє внести в базу даних фізико-механічні 

характеристики для нового матеріалу. Рядок “Del Data“ – видалити 

непотрібний. Після вибору потрібного матеріалу його фізико-механічні 

характеристики встановлюються автоматично.  

У нижній частині знаходиться поле закріплення, навантажень і 

переміщень.  

У полі "ЗАКРЕПЛЕНИЯ" виконується закріплення вузлів конструкції. 

Знаючи тип, координати початку і кінця вузлів закріплення можна 

скористатися кнопкою «Нов» і ввести їх вручну. Якщо закріплення 

конструкції невірно, то його можна виділити і видалити за допомогою 

"Удал". 

 
Рис. 2.26в Уведення закріплень, навантажень та переміщень фрагменту 
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Також для введення закріплення можна скористатися інтерактивним 

режимом, натискаючи кнопку "Интр", після чого з'являється вікно 

"Интерактивный ввод" (Рис. 2.27а). Якщо задача вісесиметрична то це вікно 

виглядає інакше (Рис. 2.27б.).    

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.27 Уведення закріплень 

 

В рядку показані координатні осі по яких буде виконуватись 

закріплення вузлів. В залежності від типу задачі передбачено 3 чи 7 варіанти 

закріплення.  Для того щоб указати, який тип закріплення обраний, необхідно 

вказати на відповідну піктограму, де з'являється рамка підсвічування.  

Після цього проводиться вибір вузлів скінчених елементів з малюнку. 

На екрані ACAD з'являється фрагмент і виділена червоним кольором грань, а 

в командному рядку – запит для указівки початкової та кінцевої точок. Після 

введення одного участку закріплення з'являється вікно (Рис. 2.26).  У такий 

же спосіб створюються і інші участки закріплення для даного фрагменту. 

Навантаження та переміщення вводяться з допомогою полів 

"НАГРУЗКИ"  та «ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» (Рис. 2.26 і Рис. 2.26в). Функції кнопок 

такі як для вікна "Закрепления". Кнопкою "Интр.", відкривається вікно 

"Интерактивный ввод" (Рис. 2.28). Навантаження і переміщення задаються 

аналогічно, тільки у верхнім полі з'являються вікна з указанням напрямку дії 

сили, по X, Y, Z чи по нормалі (тиск).   

 

 

Значення сили 

 

Вказується 

напрямок сили по 

координатним 

осям. 

Рис. 2.28 Уведення сил 

 

Коли всі закріплення, навантаження і переміщення для фрагменту 

вказані, натискається кнопка “Yes”(Рис. 2.26). 

 

WARNING: не рекомендується вводити навантаження і закріплення  

при первинному введенні площинної конструкції. Це легко зробити при 

подальшому корегуванні фрагмента. 
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2.3.2. Проекти для вирішення оболонкових задач 

 

За допомогою команд  створюється новий проект, чи коректується 

створений раніше, шляхом введення нового фрагмента чи його заміною.  

Тому фрагмент повинний бути попередньо намальований у графічному 

редакторі ACAD. Рисунок повинний бути виконаний за допомогою команди 

3DPOLY і для оболонкової конструкції знаходиться в шарі OBOL_FRAG.   

Після натискання  на екрані з'являється діалогове вікно приведене 

на Рис. 2.19. У полі “NEW” вводиться ім'я нового проекту, або з поля “Old” 

вибирається ім'я старого проекту для редагування. Після того як ім'я проекту 

введене чи обрано, стають активними кнопки “Delete”, “Copy”, “Ok”. 

“Delete” – призначена для видалення проекту. 

“Copy” – для копіювання проекту і присвоєння йому іншого імені. 

“Exit”– для завершення роботи і виходу із системи. 

“Ok”– для продовження роботи. 

Після натискання “Ok” з'являється діалогове вікно Рис. 2.29.  

 

 
Рис. 2.29 Вибір типу проекту 

 

Необхідно вибрати тип проекту “Термомеханика”, чи 

“Гидродинамика”, та піктограму відповідно до постановки  розв'язуваної 

задачі: 

PLOS – рішення задачі на площині; 

3dFrag – рішення тривимірної задачі; 

SOLID – рішення задачі, вихідні дані якої представлені у виді солідів. 

 При виборі “3DFRAG” і після натискання “Yes” з'являється діалогове 

вікно приведене на Рис. 2.30. 
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Рис. 2.30 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

Z1, Z2, Z3 – сили діючі на конструкцію (сила ваги та напрямок дії), W – 

швидкість обертання конструкції. 

В наступному полі  потрібно вибрати відповідний тип задачі – 

“Механіка”. Після натискання “Yes” з'являється діалогове вікно приведене на 

Рис. 2.31. 

 
Рис. 2.31 Уведення назви фрагменту 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагменту. З поля “Old” 

вибирається ім'я раніше уведеного фрагмента наприклад для заміни його 

геометрії, густоти сітки чи властивостей.  

Після того як ім'я фрагмента введене чи обрано, стають активними 

“Прод.сеч” і “Из Рис3D”.   

Кнопка “Прод.сеч” призначена для моделювання конструкції з 

допомогою поздовжнього перетину. Для цього в графічному редакторі 

AutoCAD повинен бути виконаний поздовжній перетин конструкції. Один 

фрагмент являє собою 4 замкнуті лінії, виконані командою 3DPOLY в шарі 

OBOL_FRAG, з можливістю топологічного відображення на прямокутник. 
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Кнопка “Из Рис3D” використовується для моделювання тривимірної 

конструкції. В графічному редакторі AutoCAD повинні бути представлені 

фрагменти що моделюють цю конструкцію. Ці фрагменти повинні являти 

собою 12 замкнутих ребер, виконаних 3DPOLY, з можливістю топологічного 

відображення на паралелепіпед (приклад в розділі 3.3). 

Після натискання  “Прод.сеч” з'являється діалогове вікно приведене на 

Рис. 2.32: 

 

 
Рис. 2.32 Уведення кута повороту перерізу 

 

Альфа і Бета визначають кути повороту перетину, Альфа – від, Бета  – 

до. Покажчики осей O–>X обертання навколо осі ОХ, O–>Y обертання 

навколо осі ОY, O–>Z обертання навколо осі ОZ, User – передбачає вибір 

довільної осі обертання шляхом вказівки двох точок. При вказівці 

«Отобразить ребра фрагмента» будуть створені, крім сіткової області, 12 

ребер фрагмента. 

За замовчуванням установлені кути  від 0 до 180
0
, з обертанням 

навколо осі ОХ.  

 Після натискання “Ok”, у графічному редакторі ACAD відображається 

шар OBOL_FRAG з намальованими фрагментами конструкції, інші шари 

переводяться в режим „заморожений”. У командному рядку з'являються 

наступні запити: 

1. указати базову точку; 

2. вектор X1  ( місцева вісь Х1); 

3. вектор X3  ( місцева вісь X3). 

На ці запити необхідно відповісти, вказавши точку, і ввести вектора, 

для поточного фрагменту,  як показано на Рис. 2.33.  
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Рис. 2.33 Уведення базової точки та ребер фрагменту 

 

Після відповідей зазначений фрагмент виділяється пунктирними 

лініями, і на екрані з'являється запит Рис. 2.34: 

 
Рис. 2.34 Визначення правильності вибору фрагменту 

 

Якщо вибраний фрагмент визначений невірно, то потрібно вказати 

“НЕТ” і повторити процес введення. Якщо перетин фрагмента визначений 

правильно “ДА”. Після цього з'являється вікно візуалізації фрагмента Рис. 

2.35: 

 
Рис. 2.35 Визначення методу візуалізації фрагменту 

 

У ньому видається повідомлення про назву фрагменту і каталог, де 

знаходиться проект. Якщо вибрати «Полная визуализация», то на екрані 

з'являється вся сіткова область конструкції, що при густій сітці незручно для 

сприйняття. Якщо вибрати “Визуализация граней”, то в графічному редакторі 

ACAD будуть відображені тільки грані конструкції. При “Визуализация 

контура” на екрані  відображається тільки контур фрагменту. Для 

тривимірної задачі зручно користуватись “Визуализация контура”. 

Після цього на екрані з'являється нове вікно Рис. 2.36. Воно 

складається з трьох полів. 
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Рис. 2.36 Уведення даних при створенні фрагменту задачі механіки 

 

У полі Генерація сітки вказується кількість вузлів скінчених 

елементів по осях X1, X2,  X3. (Рис. 2.36а). Вершин має бути не менше 2. 

 
Рис. 2.36а Уведення значень для створення сіткової області 

 

У вікні “Метод нанесення сітки” передбачено кілька методів нанесення 

сіткової області на об'єкт. Метод Кунса, стандартний – по нанесенню сітки на 

3d конструкцію, і комбінований – із вказівкою одного з цих методів і граней, 

на яких він буде застосовуватися. За замовчуванням установлений метод 

Кунса, що є більш універсальним і дає прийнятні результати для більшості 

конструктивних елементів.  

 У полі “Физико-механические характеристики” (Рис. 2.36б) 

передбачена можливість введення модулю пружності матеріалу, коефіцієнту 

Пуассона, густини речовини та коефіцієнту лінійного розширення. Також 

передбачена можливість вибору цих характеристик з бази даних, за 

допомогою натискання кнопки  і вказівки необхідного матеріалу.  
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Рис. 2.36б Уведення фізико-механічних характеристик фрагменту 

Рядок “New Data“ дозволяє внести в базу даних фізико-механічні 

характеристики для нового матеріалу. Рядок “Del Data“ – видалити рядок, що 

не використовується. Після вибору рядку з потрібним матеріалом його 

фізико-механічні характеристики встановлюються автоматично. Також 

можливо доповнювати файли з фізичними характеристиками матеріалів. 

Вони знаходяться в каталозі \Vesna15\Lisp\lsp з розширенням *.txt.  

У нижній частині знаходиться поле закріплення, переміщень та 

навантажень  Рис. 2.36в.  

 
Рис. 2.36в Уведення закріплень, навантажень та переміщень фрагменту 

У вікні "ЗАКРЕПЛЕНИЯ" виконується закріплення ділянок 

конструкції.  

Кнопка «Интр». Для закріплення можна скористатися інтерактивним 

режимом "Интр", який вважається простішим по використанню. Після цього 

з'являється вікно "Интерактивный ввод"  приведене на Рис. 2.37.  

 
Рис. 2.37 Уведення закріплень 
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У верхньому рядку показані координатні осі, а в нижньому грані для 

закріплення.  

Закріплення виконується по глобальних осях. Передбачено 7 варіантів 

закріплення.  Для того, щоб указати, який тип закріплення обраний, 

необхідно вказати на відповідну піктограму, де з'являється рамка 

підсвічування.  

З огляду на те, що закріплення в більшості випадків зручно задавати по 

гранях фрагмента, передбачено 6 піктограм, що дозволяють вибрати потрібну 

грань. Вони розміщені в наступному Радку.  Якщо розглядати фрагмент у 

місцевій системі координат, то вузлові точки по осі Х
1
 визначається i, по Х

2
– 

j, а по Х
3
 – k. Відповідні грані вибираються по Рис. 2.38. 

 

 
Рис. 2.38 Визначення граней фрагменту 

 

Для вибору потрібної грані необхідно вказати на відповідну піктограму 

(Рис. 2.37). Після вказування в ній відсвічується рамка. Передбачена 

можливість закріплення всієї грані – "Вся грань", чи з вибором розташування 

цих вузлів по скінченим елементам командою - "По рисунку". В останньому 

випадку на екрані ACAD з'являється фрагмент з виділеною червоним 

кольором граню, а в командному рядку – запит вказівки початкової і кінцевої 

точок. Після уведення участку закріплення з'являється вікно Рис. 2.36. У 

такий же спосіб закріплюються інші участки та грані. 

 

Кнопка «Нов». Знаючи тип, координати початку і кінця закріплення 

можна викликати «Нов» і ввести ці дані у відповідне діалогове вікно що 

приведене на Рис. 2.39.  
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Рис. 2.39 Уведення нового закріплення 

 

В цьому вікні з верхнього ряду вибирається тип закріплення, а в 

нижньому вводяться координати приведені на Рис. 2.38.  

Кнопка «Кор». Для корегування введених координат потрібно вказати 

рядок в якому вони прописані в вікні Рис. 2.36в та натиснути кнопку «Кор». 

З’явиться діалогове вікно, представлене на Рис. 2.40. У верхньому та 

нижньому полях цього вікна будуть приведені  поточні значення вибрані з 

вказаного рядку. Ці дані корегуються, а при виході з вікна записуються в 

базу даних проекту. 

 

 
Рис. 2.40 Корегування закріплення 

 

Кнопка «Удал». Якщо закріплення конструкції невірно, то цей рядок 

можна видалити за допомогою кнопки "Удал". Дані будуть вилучені з 

списку. 

Якщо потрібно ввести навантаження, то його вказують у вікні 

"Нагрузки" (Рис. 2.36 і Рис. 2.36в). Функції кнопок аналогічні кнопкам 

"Закрепления". Кнопкою "Интр.", відкривається вікно "Интерактивный ввод"  

Рис. 2.41. Навантаження вводяться в лівій частині верхнього рядку. 

Вказується напрямок дії сили по координатним осям, а в полі "Значение" 

вводиться її значення. 
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Рис. 2.41 Уведення навантажень. 

 

При введенні тиску, після активізації  іконки  , стають активними 

поля введення тиску. Тиск вводиться по 4-м точкам, які вказані на рисунку 

Рис. 2.42. Ці точки повинні знаходитись на площині в вершинах ланки якої 

задаються чисельні значення тиску.  З допомогою кнопки Р11->Р12->Р21-

>P22 копіюються значення з поля Р11 в поля Р12, Р21, P22. В наступному 

рядку вказуються необхідні грані. Вибираються вони таким чином як для 

закріплення Рис. 2.37.   

 
Рис. 2.42 Уведення тиску. 

 

Кнопка "По рисунку" використовується, якщо сила прикладена в одній  

точці чи на ділянці грані. Кнопка "Вся грань" використовується, якщо 

розподілена сила діє по всій грані фрагменту. 



 40 

Кнопка «Нов». Знаючи тип, координати початку і кінця закріплення 

можна викликати вікно «Нов», та ввести значення сили чи тиску у відповідне 

діалогове вікно приведене на Рис. 2.43. В цьому вікні у верхнього ряду 

вводяться координати де діє сила, а в нижньому вводяться значення сили чи 

тиску. 

 
Рис. 2.43 Уведення нових навантажень 

Кнопка «Кор». Для корегування введених координат, або значень, 

потрібно вказати рядок в якому вони прописані в вікні Рис. 2.36в та 

натиснути кнопку «Кор». З’явиться діалогове вікно, представлене на Рис. 

2.44. У верхньому та нижньому полях цього вікна будуть приведені  поточні 

значення вибрані з вказаного рядку. Ці дані корегуються, а при виході з вікна 

записуються в базу даних проекту. 

 

 
Рис. 2.44 Корегування навантажень 

Кнопка «Удал». Якщо введені дані невірні, то цей рядок можна 

видалити за допомогою кнопки "Удал". Дані будуть вилучені з списку. 

Аналогічно задаються дані про переміщення, в полі діалогового вікна 

"ПЕРЕМЕЩЕНИЯ" Рис. 2.36в. 

 

 

2.3.3. Проекти для вирішення задач теплопровідності 

   

Створення проекту і введення фрагмента для задачі теплопровідності 

аналогічне введенню даних в задачі механіки, яке розглянуте в попередньому 

розділі. При введенні типу задачі в діалоговому вікні приведеному на Рис. 

2.30. потрібно ввести данні показані на Рис. 2.45. 
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Рис. 2.45 Уведення типу проекту для задачі теплопровідності 

Z1, Z2, Z3 – сили діючі на конструкцію (сила ваги та напрямок дії), W – 

швидкість обертання конструкції. Звичайно для задач теплопровідності не 

вводяться. 

В наступному полі потрібно вибрати відповідний тип задачі – 

Теплопровідність. 

Далі всі дії аналогічні тим, що розглянуті в попередньому параграфі.  

При виклику діалогового вікна по генерації сіткової області та 

введенню тепло – фізичних характеристик з’являється вікно приведене на 

Рис. 2.46. Воно складається з трьох полів: “Генерация сетки”, “Тепловые 

характеристики”, “Граничные условия”. 

 

 
Рис. 2.46 Уведення даних при створенні фрагменту задачі теплопровідності 
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У полі Генерація сітки вказується кількість вузлів скінчених 

елементів по осях X1, X2,  X3. (Рис. 2.46а). Вершин має бути не менше 2. 

 
Рис. 2.46а Уведення значень для створення сіткової області 

 

У вікні “Метод нанесення сітки” передбачено кілька методів нанесення 

сіткової області на об'єкт. Метод Кунса, стандартний – по нанесенню сітки на 

3d конструкцію, і комбінований – із вказівкою одного з цих методів і граней, 

на яких він буде застосовуватися. За замовчуванням установлений метод 

Кунса, що є більш універсальним і дає прийнятні результати для більшості 

конструктивних елементів.  

 У полі “Тепловые характеристики” (Рис. 2.46б) передбачена 

можливість введення теплопровідності, теплоємкості, густини та початкової 

температури. Також передбачена можливість вибору цих характеристик з 

бази даних, за допомогою натискання кнопки  і вказівки необхідного 

матеріалу.  

 
Рис. 2.46б Уведення теплових  характеристик фрагменту 

 

Рядок “New Data“ дозволяє внести в базу даних фізико-механічні 

характеристики для нового матеріалу. Рядок “Del Data“ – видалити рядок, що 

не використовується. Після вибору рядку з потрібним матеріалом його 
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фізико-механічні характеристики встановлюються автоматично. Також 

можливо доповнювати файли з фізичними характеристиками матеріалів. 

Вони знаходяться в каталозі \Vesna15\Lisp\lsp з розширенням *.txt.  

У нижній частині вікна Рис. 2.46 знаходиться поле для введення 

значень температури (граничні умови 1-го роду), зовнішній теплообмін та 

внутрішні джерела тепла Рис. 2.46в.  

 
Рис. 2.46в Уведення граничних умов та внутрішніх джерел тепла 

 

У вікно "Температура" вводиться значення температур.  

Кнопка «Интр». Для введення можна скористатися інтерактивним 

режимом "Интр", який вважається простішим по використанню. Після 

виклику з'являється вікно "Температура Г.У." Рис. 2.47.  

 
Рис. 2.47 Уведення значень температур 

 

У верхньому ряді вводиться температура, а в нижньому вказуються 

грані на яких задається температура.  

Температура вводиться по 4-м точкам, які вказані на Рис. 2.47. Ці точки 

повинні знаходитись на площині, в вершинах ланки якої задаються чисельні 

значення температури. З допомогою кнопки Р11->Р12->Р21->P22 

копіюються значення з поля Р11 в поля Р12, Р21, P22.   
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Кнопка "По рисунку" використовується, якщо температура прикладена 

в одній  точці, чи на ділянці грані. Кнопка "Вся грань" використовується, 

якщо температура діє по всій грані фрагменту. 

Кнопка «Нов». Знаючи температуру, координати початку і кінця 

температурного поля можна викликати «Нов», і ввести їх у відповідне 

діалогове вікно приведене на Рис. 2.48.  

 

 
Рис. 2.48 Уведення нового поля температур 

 

В цьому вікні з верхнього ряду вказується температурне поле, а в 

нижньому вводяться координати вузлів.  

Кнопка «Кор». Для корегування введених координат потрібно вказати 

рядок в якому вони прописані в вікні Рис. 2.46 та натиснути кнопку «Кор». 

З’явиться діалогове вікно, представлене на Рис. 2.48. У верхньому та 

нижньому полях цього вікна будуть приведені  поточні значення вибрані з 

вказаного рядку. Ці дані корегуються та вводяться в базу даних проекту. 

Кнопка «Удал». Якщо значення температури введені невірно, то цей 

рядок можна видалити за допомогою кнопки "Удал". Дані будуть вилучені з 

списку. 

 

Якщо потрібно ввести зовнішній теплообмін, то його вказують у вікні 

"Внешний теплообмен" (Рис. 2.46). Функції кнопок аналогічні кнопкам вікно 

"Температура". Кнопкою "Интр.", відкривається вікно "Внешний 

теплообмен"  Рис. 2.49. В цьому вікні потрібно ввести дані які будуть 

визначати ділянки та інтенсивність зовнішнього теплообміну. 
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Рис. 2.49 Уведення коефіцієнтів зовнішньої теплообміну 

 

Зовнішній теплообмін визначається по формулі 

*a b t   , 

тому для введення значень потрібно заповнити поля “a+/-” – а, “b*t”– b, та 

“Toc” – температура зовнішнього середовища.  

Як приклад на Рис. 2.49 введені значення 3.5 0.062*t   , при 

температурі зовнішнього середовища 20. 

WARNING При введенні коефіцієнтів зовнішнього теплообміну 

необхідно враховувати розмірність в якій була виконана конструкція  

якщо в метрах 3.5 0.062*t   ; 

якщо в сантиметрах 3.5 4 0.062 4*E E t     ; 

якщо в міліметрах 3.5 6 0.062 6*E E t     . 

Коефіцієнт теплообміну вводиться по 4-м вузловим точкам, які вказані 

на рисунку Рис. 2.49. Ці точки повинні знаходитись в площині, по вершинах 

ділянки якої задаються відповідні чисельні значення.  З допомогою кнопки 

Р11->Р12->Р21->P22 копіюються значення з поля Р11 в поля Р12, Р21, P22.  

Кнопка "По рисунку" використовується, якщо теплообмін виникає на 

локальній ділянці грані. Кнопка "Вся грань" використовується, якщо 

теплообмін діє по всій грані фрагменту. 

Кнопка «Нов». Знаючи тип, координати початку і кінця ділянки 

зовнішнього теплообміну викликається вікно «Нов». Дані вводяться у 

відповідне діалогове вікно приведене на Рис. 2.50. В цьому вікні у верхнього 

ряду вводяться коефіцієнт теплообміну по 4-м точкам та зовнішня 

температура. 
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Рис. 2.50 Уведення нових умов зовнішнього теплообміну 

 

Кнопка «Кор». Для корегування введених координат потрібно вказати 

рядок в якому вони прописані в вікні Рис. 2.46 та натиснути кнопку «Кор». 

З’явиться діалогове вікно, представлене на Рис. 2.50. У верхньому та 

нижньому полях цього вікна будуть приведені  поточні значення вибрані з 

вказаного рядку. Ці дані корегуються, а при виході з вікна записуються в 

базу даних проекту. 

Кнопка «Удал». Якщо закріплення конструкції невірно, то цей рядок 

можна видалити за допомогою кнопки "Удал". Дані будуть вилучені з 

списку. 

 

Якщо потрібно ввести внутрішні джерела теплоти, то їх вказують у 

вікні "Внутренние источники теплоты" (Рис. 2.46). Функції кнопок аналогічні 

кнопкам вікна  "Температура".  

Кнопка «Интр». Кнопкою "Интр.", відкривається вікно "Ввод значений 

внутренних источников"  Рис. 2.51.  

 
Рис. 2.51 Введення значень внутрішніх джерел теплоти. 

 

В верхньому рядку вводиться значення, а н нижньому визначається 

метод введення. Кнопка "По рисунку" використовується, якщо джерела 

теплоти виникають на ділянці фрагменту, кнопка "Весь фрагмент" 

використовується, якщо джерела теплоти діють по всьому фрагменту. 
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Кнопка «Нов». Знаючи значення, координати початку і кінця ділянки 

внутрішніх джерел теплоти можемо викликати вікно «Нов», та ввести їх 

значення у відповідне діалогове вікно приведене на Рис. 2.52. В цьому вікні у 

верхнього ряду вводяться координати та значення. 

 
Рис. 2.52 Уведення нових значень внутрішніх джерел теплоти 

 

Кнопка «Кор». Для корегування введених координат, чи значень 

потрібно вказати рядок в якому вони прописані в вікні Рис. 2.46 та натиснути 

кнопку «Кор». З’явиться діалогове вікно, представлене на Рис. 2.52. У рядку 

вікна будуть приведені  поточні значення вибрані з вказаного рядку. Ці дані 

корегуються, а при виході з вікна записуються в базу даних проекту. 

Кнопка «Удал». Якщо закріплення конструкції невірно, то цей рядок 

можна видалити за допомогою кнопки "Удал". Дані будуть вилучені з 

списку. 

Якщо умови теплообміну, або температура на вільній грані 

фрагменту не задані, то вважається, що ця грань абсолютно 

теплоізольована, тобто виконується умова 0T n   .  

 

2.3.4. Проекти для вирішення задачі механіки при тепловому 

навантаженні  

Створення проекту та введення фрагменту, для задачі механіка з 

тепловим навантаженням, аналогічне задачі механіки та теплопровідності, 

які розглянуті в попередніх розділах. При введенні типу задачі в діалоговому 

вікні приведеному на Рис. 2.30. потрібно ввести данні показані на Рис. 2.53. 

 
Рис. 2.53 Уведення типу задачі 
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Z1, Z2, Z3 – сили діючі на конструкцію (сила ваги та напрямок дії), W – 

швидкість обертання конструкції. 

В наступному полі  потрібно вибрати відповідний тип задачі – 

Механіка та теплопровідність. 

Всі подальші дії аналогічні тим, що розглянуті в попередніх 

параграфах.  

Якщо в проекті розглядається задача механіки та теплопровідності, то 

перед появою діалогового вікна для введення сіткової області та фізико – 

механічних характеристик, на екрані з’являється вікно, в якому потрібно 

вказати тип задачі, для якої будується сіткова область та вводяться 

механічні, або теплові характеристики. Дане вікно приведене на Рис. 2.54.  

 
Рис. 2.54. Вибір типу задачі 

 

В цьому вікні потрібно відмітити “Теплопроводность”, або  

“Механика”, в залежності від того з постановки якої задачі буде починатись 

проект.  Після цього з’являється діалогове вікно  Рис. 2.36 або Рис. 2.46. 

Подальші дії описані в попередніх розділах. 

При рішенні задачі механіки при тепловому навантаженні не важливо з 

якої задачі починати проект, але в проекті повинні бути задані механічні 

властивості матеріалу, та його теплові характеристики. При першому 

входженні створюється сіткова область. Вона автоматично 

розповсюджується і на інший проект. Таким чином сіткова область буде 

однаковою для задач теплопровідності та механіки. Якщо при введенні 

властивостей матеріалу була змінена сіткова область, то граничні умови 

автоматично коригуються для іншої задачі – механіки, чи теплопровідності. 

 

Моделювання рухомих опор 

 

При рішенні задачі типу “Механіка + Теплопроводность” необхідно 

враховувати, що на конструкцію діють теплові навантаження. Тому в 

фрагменті, що моделює бандаж, який знаходиться в контакті з опорним 

роликом закріплюються вершини які знаходяться у цій зоні Це закріплення 

потрібно моделювати рухомою опорою, яка дозволяє бандажу рухатись по 

дотичній до його поверхні, і той же час не дає йому можливості зміщуватись 
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по нормалі. Вказане закріплення виконується введенням допоміжного 

фрагменту одне ребро якого стикається з конструкцією, а діаметрально 

протилежне закріплене.  Докладно опис рухомої опори приведено в розділі 

3.5.1. 

 

Рішення задач з тепловим зазором  

На практиці часто зустрічаються задачі з тепловим зазором. Наприклад 

з тепловим зазором встановлюють бандажі на обертовій печі. При рішенні 

такої задачі потрібно для фрагменту вказати відповідну початкову 

температуру. Початкова температура задається в вікні Рис. 2.46 в полі 

"Начальная температура". Ця температура розраховується по формулі 

T
r






  

де      – величина зазору; 

r – радіус (наприклад для обертової печі це зовнішній радіус корпусу, 

чи внутрішній радіус бандажа); 
 – коефіцієнт температурного розширення для матеріалу бандажа. 

Наприклад для бандажу, який встановлюється на піч діаметром 4.0 м, з 

зазором 10мм, отримаємо: 

10 2 5 ;  r=4000 2 2000мм мм    , 

05
250

2000 1.0 5
T C

e
 

 
 

Таким чином початкова температура для бандажу, в полі "Начальная 

температура" (Рис. 2.46) буде 250. 

 

2.3.5. Доповнення раніш створеного проекту новими фрагментами. 

Якщо конструкція складається з декількох фрагментів, то введення 

додаткового фрагмента може здійснюватись, крім того способу, що описаний 

вище, викликом "Добавить фрагмент"  (Рис. 2.2, 2.2).  Після цього 

відкривається вікно “New Fragment” Рис. 2.31, де вводиться нове ім'я 

фрагмента – вікно “New”. Усі подальші запити такі ж як розглянуті в 

попередньому підрозділі.  

 

2.3. Перегляд/видалення фрагментів проекту. 

Команда “Переглянути проект”  (Рис. 2.2, 3.1) служить для 

відображення в графічному редакторі AutoCAD фрагментів із створеного 

проекту. Зявляється діалогове вікно приведене на Рис. 2.55. За 

замовчуванням указується поточний проект. Якщо ім'я проекту не збігається 

з потрібним для перегляду, то вказується “Изменить”. З'являється вікно 

“ПРОЕКТ” (Рис. 2.55), у якому потрібно вибрати ім'я проекту і вказати “Ok”. 

В полі “Имена фрагментов” вибирають імена окремих, чи всіх фрагментів 

(кнопка “Выбрать все”). Далі вказується тип візуалізації, і позначаються, що 
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потрібно відобразити на рисунку, закріплення, навантаження та інше. Якщо 

буде вказано “Показати”, то на екрані з'являється зображення конструкції, 

якщо “Видалити”, то зазначені фрагменти зникнуть з екрана. Якщо поля 

“Тепловая”, “Механика”, “Тепловая+Механика” то це означає, що 

викликається проект  в якому рішається задача механіки та теплопровідності. 

Потрібно вказати яку з цих типів задач візуалізувати. За замовчуванням 

вибирається “Тепловая+Механика” активні. Якщо вирішується задача 

механіки, або теплова, то ці поля діалогу не будуть активними.  

 

 

 

Рис. 2.55 Перегляд/видалення фрагментів проекту. 

 

При натисканні піктограми “Видалити фрагмент”  (Рис. 2.2, 3.2, 

3.3) на екрані з'являється pickbox, за допомогою якого виділяється потрібний 

фрагмент (відзначаючи довільний примітив). Після цього виконується його 

видалення (тільки з екрана графічного редактора ACAD). З допомогою 

піктограми  з креслення вилучається декілька фрагментів. 

 

2.4. Редактор сітки. 

 

 Піктограма  “Редактор сітки”  (Рис. 2.2, 4) призначена для 

редагування сітки і зміни закріплення, навантаження, теплових 

характеристик та інших параметрів. Після її виклику з'являється pickbox, 

яким указується довільний примітив потрібного фрагмента. Він виділяється, і 

на екрані з'являється діалогове вікно Рис. 2.56. Якщо фрагмент обраний 

вірно, то вказується  “Yes”, якщо ні то - “Другой...” і виділяється потрібний 

фрагмент 
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Рис. 2.56 Вікно вибору фрагменту 

 

Після цього з'являється діалогове вікно Рис. 2.36 або  Рис. 2.46, де 

можна змінити: кількість розбивок по осях,  закріплення, навантаження,  

переміщення, або теплові характеристики (всі параметри змінюються 

способами описаними вище).   

 

2.5. Команди для затінювання (стандартні ACAD). 

У цій піктограмі  (Рис. 2.2, 5)  знаходяться сім стандартних  команд 

ACAD для затінювання об’єктів: 2D каркас; 3D каркас; закрити невидимі 

примітиви; плоске затінення; затінення Гуро; плоске затінення з включенням 

ребер; затінення Гуро з включенням ребер; 

 

2.6. Редактор сіткової області та характеристик матеріалу 

За допомогою піктограми “Редагування всіх фрагментів конструкції” 

  (Рис. 2.2, 4.1) можливо змінити густоту сіткової області та фізично-

механічні властивості одночасно в одному чи декількох фрагментах. При 

цьому граничні умови зберігаються. Після виклику команди  з’являється 

діалогове вікно приведене на Рис. 2.57. 

 
Рис. 2.57 Редактор сіткової області та характеристик 
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При роботі з діалоговим вікном необхідно вказати ім'я проекту та 

вибрати імена фрагментів які потрібно коригувати. Після цього стають 

активними поля розбивки по осям та „Характеристики” Рис. 2.58. Якщо 

відмітити „Характеристики”, то додатково активізуються поля уведення 

фізично-механічних характеристик. 

В цьому вікні є можливість вказати коефіцієнт згущення (>1), чи 

розрідження (<1) сітки по осях Х1, Х2, Х3, при необхідності змінити, чи 

встановити нові фізично-механічні характеристики фрагментів, граничних та 

теплових умов. Корегування визначених фрагментів відбувається з 

урахуванням закріплення,  навантажень і переміщень. Якщо ступінь 

згущення/розрідження сітки по напрямках X, Y, Z не співпадає, то видається 

попередження. 

 

 

 

 

 

Вказати проект 

 

 

Вибрати імена фрагментів 

для редагування, чи всі 

 

 

 

Кількість розбивок по вісям. 

 

 

 

Зміна фізично-механічних 

характеристик вибраних 

фрагментів. 

 

 

 

Режими візуалізації 

Рис. 2.58 Редактор сіткової області та характеристик 

 

Наприклад при згущенні сітки по напрямках X=2, Y=3, Z=1.5 та заміні 

ФМХ на „Сталь (кг/см
2
)” отримуємо результат приведений на Рис. 2.59. 

 

 



 53 

 

 
Рис. 2.59 Згущення сіткової області 

 

Піктограма (Рис. 2.2, 4.1)  викликає команду, з допомогою якої 

виконується копіювання властивостей одного фрагменту на інший. При 

цьому похідний та отримуваний фрагменти повинні мати таку ж структуру 

скінчених елементів. На отримуваний фрагмент переносяться фізико-

механічні характеристики, закріплення, навантаження, переміщення та інші 

параметри. 

 

2.7. Команди зміни виду (стандартна ACAD). 

З допомогою цієї піктограмі  (Рис. 2.2, 7) викликаються стандартні 

команди ACAD для зміни виду перегляду (зумування). 

 

2.8. Команда попереднього виду (стандартна ACAD). 

Команда виклику попереднього виду в графічному редакторі  (Рис. 

2.1, 8). 

 

2.9. Команда побудови поверхні між 4 ребрами (стандартна ACAD). 

 

За допомогою цієї піктограми  (Рис. 2.2, 9) викликається команда 

_edgesurf, яка призначена для  побудові сітки між чотирма з’єднаними 

ребрами. Будується бікубічна сіткова область (поверхня Кунса). Вона може 

бути використана для перевірки правильності виконання граней фрагменту. 

 

 

2.10. Запуск проекту на виконання. 

 

Піктограма “Розрахунок конструкції”  (Рис. 2.2, 10) призначена для 

запуску програми розрахунку при чисельному рішенні задачі. При виклику 

на екрані з'являється діалогове вікно (Рис. 2.60). Вікно має 3 поля для 

введення даних.  
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Рис. 2.60 Запуск проекту на виконання 

 

У верхньому із списку вибирається ім'я проекту.   

Після вибору проекту в другому вікні заявляються імена фрагментів 

цього проекту. В ньому потрібно вибрати, стандартними методами Windows, 

необхідні фрагменти, або всі вказавши “Выбрать все”.  

У полі “Запись в файлы” передбачено запис результатів для роботи з 

редактором “Excel”. Потрібно вказати файли з якими навантаженнями 

потрібні для подальшого аналізу: базисні, глобальні, локальні переміщення, 

температурні чи (можливо всі).  

Для перегляду напружень у конструкції за допомогою програми “View 

Vesna”, потрібно вказати „Визуал.”. Після вибору всіх необхідних параметрів 

вказується “Yes” після чого запускається програма розрахунку.  

Якщо в проекті не вистачає деяких файлів з даними, то видається 

повідомлення приведене на Рис. 2.61. Така помилка частіше всього виникає в 

проектах орієнтованих на вішення задач механіки з термосиловим 

навантаженням. При такій помилці в вхідних даних розрахунок не 

виконується. Потрібно викликати вказані фрагменти і створити необхідні 

файли. Вони створюються при виході з діалогових вікон Рис. 2.36, або Рис. 

2.46. 
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Рис. 2.61 Помилки при запуску проекту на розрахунок 

 

Якщо проект виконувався раніше, і база даних існує, то в діалоговому 

вікні Рис. 2.62 видається попередження:  

 
Рис. 2.62 Попередження про існування бази данних 

Потрібно натиснути клавішу “Del”. 

 

При виконанні задачі на екран виводиться діалогове вікно Рис. 2.63, що 

демонструє процес рішення задачі. Після закінчення рахунку і запису файлів 

вікно зникає. 

 
Рис. 2.63 Вікно розрахунку в системі ВЕСНА  
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2.11. Перегляд і видалення деформованої конструкції. 

 Щоб переглянути деформовану конструкцію в редакторі AutoCAD, 

потрібно вказати на піктограму “Перегляд деформованої конструкції”  

(Рис. 2.2, 11). На екрані з'являється вікно (Рис. 2.64). В цьому вікні необхідно 

вказати ім’я проекту, ввести коефіцієнт масштабування деформації і вказати 

метод візуалізації. Може бути вказана деформація сіткової області, або 

вектора переміщень. Зазвичай останні викликаються при дослідженні 

швидкості рідини.  

 
Рис. 2.64 Перегляд деформованої моделі 

 

Для видалення деформованої моделі використовується піктограма 

. Після її виклику  на екрані з'являється pickbox, за допомогою якого 

виділяється деформована модель (відзначаючи довільний примітив), і вона 

вилучається з проекту. 

 

 

2.12. Створення файлу результатів для Excel. 

 

Програма призначена для формування файлу результатів, для 

наступної обробки в Excel  (Рис. 2.2, 12). Вид діалогового вікна 

приведений на Рис. 2.65. Ця програма дозволяє створити файл, у який 

можуть бути поміщені вибірки з файлів напруження, деформації, 

температурних полів. Ці дані автоматично вибираються по визначеному 

поздовжньому перетині конструкції. Вибірка може складатись з даних 

декількох фрагментів. 
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Рис. 2.65. Створення таблиці даних для редактора  Excel 

 

Вікно складається з декількох полів для введення даних. У полі 

«Укажите имя проекта», вводиться ім’я проекту. Кнопки *.BSE, *.GSE, 

*.LSE,  *.UFE,  *.TFE стають активними. Після вказівки однієї з них в полі 

“Файли” з’явиться перелік файлів, що отримані в результаті розрахунку. 

(Вони повинні бути попередньо вказані в вікні Рис. 2.60 при запуску проекту 

на виконання.) Іноді потрібно аналізувати не всі фрагменти конструкції 

(файли), а деякі з них. Для цього в поле “Выбранные” файли переносяться в 

потрібній послідовності. Це здійснюється з допомогою кнопок “>>” та “<<”. 

Кнопкою “>>” вказані файли переносяться в вибірку, кнопкою  “<<” навпаки, 

з вибірки  в файли.  

Ім’я результуючого файлу заноситься в поле “Имя создаваемого 

файла” і записується в каталог \projects\<ім'я_проекту>\list. Якщо таке ім’я 

вже існує в цьому каталозі проекту, то видається попередження, що дані, 

раніше створеного файлу, будуть стерті.  

В наступних полях  “Начать с КЕ №” та  “Кратность КЕ”, вказується 

номер кінцевого елемента, з якого почнеться вибірка, та вказується кратність 

вибірки по фрагменту.  

 

2.13. Виклик програми ViewVesna. 

Програма ViewVesna викликається для перегляду результатів 

розрахунку  (Рис. 2.2, 13). З допомогою цієї програми можливо 

побудувати початкову та деформовану моделі конструкції, продивитися 

напруження, розподіл температур чи швидкостей в конструкції та 

фрагментах, та ряд інших значень, що описані в діалогових вікнах програми. 
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 3. Приклад використання системи ВЕСНА . 
3.1. Розрахунок площинних/вісесиметричних задач 

Завдання – розрахувати рух рідини в соплі, форма якого приведена на 

Рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 Геометричні дані для створення проекту 

 

Перед тим як накреслити контур конструкції, у графічному редакторі  

ACAD, у падаючому меню  “Формат”, Рис. 3.2, потрібно створити шар 

«PLOS_FRAG». 

 

 
Рис. 3.2 Визначення поточного шару в ACAD 

 

Він робиться поточним, при натисканні кнопки “Текущий”. Для 

зручності при відображенні конструкції необхідно змінити колір в шарі на 

синій, або жовтий (Рис. 3.3), і натисканням ”Ok” вийти з діалогу.    
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Створити новий шар 

 

Зробити цей шар активним 

 

Змінити колір шару 

 

Вийти з діалогу по “Ok” 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Створення поточного шару в ACAD 

 

За допомогою команди 3DPOLY у графічному редакторі ACAD 

створюються фрагменти конструкції, що являють собою топологічні 

прямокутники, кожен з яких складаються з 4 замкнутих 3d поліліній Рис. 3.4.  

 
Рис. 3.4 Фрагменти конструкції 

 

Коли фрагменти виконані в першу чергу виконується команда  з 

панелі „Primitiv”. З її допомогою перевіряються побудовані фрагменти. Якщо 

знайдені помилки їх потрібно виправити, що робиться автоматично, або 

безпосередньо в графічному редакторі ACAD. Якщо помилок не знайдено 

видається повідомлення „ЯВНЫХ ошибок не обнаружено” . 

Після цього з меню “Mesh_3D” (Рис. 2.1, 2) викликається піктограма 

 "Створення  нового проекту" (Рис. 3.5), і з'являється діалогове вікно: 

 
Рис. 3.5 Вибір/створення проекту 
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У полі “New” вводиться ім'я нового проекту та натискається ENTER, 

або в вікні “Old” вибирається проект, що був створений раніше. Після  “Ok” 

з'являється діалогове вікно Рис. 3.6: 

 
Рис. 3.6 Вибір типу проекту 

 

Так як виконується задача гідродинаміки, то вказується 

„Гидромеханика”, розраховується площинне тіло, вказується “2dFrag” і 

підтверджується “Yes”. Після цього з'являється вікно (Рис. 3.7): 

 
Рис. 3.7 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

У вікні вказується, що виконується осесиметрична задача, з розділу 

„Гидродинамика”. Після того як вказано “Yes” з'являється діалогове вікно 

Рис. 3.8.  
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Рис. 3.8 Уведення назви фрагменту 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента і натискається ENTER. 

Після цього стають активними кнопки “Из Б.Д.” та “Yes”. Після того як 

вказано “Yes” у графічному редакторі ACAD відображається шар 

„PLOS_FRAG” з фрагментами конструкції. У командному рядку видаються  

запити: 

 указати базову точку; 

 вектор X1  (місцева вісь Х1); 

 вектор X2 (місцева вісь X2). 

На ці запити необхідно відповісти, указавши точку та вектора як показано на 

Рис. 3.9: 

 
Рис. 3.9 Уведення базової точки та ребер фрагменту 

 

Система визначає фрагмент та селектує ребра з яких він складається. 

З’являється вікно показане на Рис. 3.10. Якщо фрагмент визначений вірно, 

потрібно відповісти „ДА”. 

 
Рис. 3.10 Визначення правильності вибору фрагменту 

 



 62 

Після цього з'являється вікно візуалізації фрагмента Рис. 3.11. Зі списку 

вибирається «Полная визуализация» і вказується “Yes”.  

 

 
Рис. 3.11 Визначення методу візуалізації фрагменту 

 

На екрані з'являється діалогове вікно приведене на Рис. 3.12. У полі 

«Генерація сітки» указується кількість розбивок по осях: МХ1 – 16, МХ2 – 

11. У полі «Фізико-механічні характеристики» вибирається матеріал – 

повітря. Після цього вказується кнопка «Yes».  

 

 
Рис. 3.12 Уведення даних при створенні фрагменту для 

плоскої/вісесиметричної задачі гідродинаміки 

 

На екрані в графічному редакторі ACAD з'являється зображення 

фрагмента, Рис. 3.13.  
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Рис. 3.13 Сіткова область фрагменту 

 

Закріплення, навантаження та переміщення встановлюються за 

допомогою кнопки «Редактор сітки» . На екрані з'являється pickbox, з 

допомогою якого вказується фрагмент, і з'являється вікно Рис. 3.12. У полі 

«ЗАКРЕПЛЕНИЯ» вказується «Интр.», після чого з'являється вікно з типами 

закріплення, Рис. 3.14. 

 
Рис. 3.14 Уведення закріплень 

 

З рядку вибирається закріплення. У графічному редакторі ACAD, де вся 

сіткова область буде червоного кольору, вказуються точки де повинні бути 

встановлені закріплення.  

Якщо закріплення зроблене невірно, то можна виділити рядок в цьому 

полі та видалити його за допомогою «Удал.». Після цього закріплення 

потрібно зробити знову.  

Натискається кнопка «Интр.» і команди повторюються. У графічному 

редакторі ACAD з'являється зображення фрагмента. 

Для введення наступних фрагментів викликається  «Додати 

фрагмент». На екрані з'являється діалогове вікно “Name Fragment”(Рис. 3.8), 

де у полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента. Далі усі запити аналогічні 

розглянутим. Швидкості вводяться таким же чином. При цьому 

використовується поле “Скорость” діалогового вікна .Рис. 3.12. 

Після створення всіх фрагментів на екрані редактора ACAD з'являється 

зображення конструкції (Рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Розрахункова схема  

 

Для виконання розрахунку вказується  . На екрані з'являється 

діалогове вікно приведене на Рис. 3.16. 

 
Рис. 3.16 Запуск проекту на розрахунок 

 

Зі списку вибирається ім'я проекту. У вікні «Імена фрагментів» 

з'являється список імен фрагментів, з якого необхідно вибрати F1, F2, F3, F4, 

F5, або вказати „Выбрать все”. Після цього відзначаються „Главные”, 

„Визуал” та «Yes».  

На екрані може з'явлитись повідомлення про те, що для даного проекту 

існує база даних (Рис. 3.17). Потрібно відповісти «Del», після чого 

виконується розрахунок конструкції.  

 
Рис. 3.17 Запит дії з базою даних  
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В процесі розрахунку з'являється вікно «VESNA» (Рис. 3.18), у якому 

вказується кількість невідомих та відображаються етапи роботи програми 

розрахунку, де показується процес формування МЖ елементів і конструкції 

та рішення системи невідомих методом Гауса.  Після рішення задачі 

діалогове вікно “VESNA” зникає. 

 
Рис. 3.18 Вікно розрахунку в системі ВЕСНА  

 

Для відображення деформованої конструкції вказується  «Перегляд 

деформованої конструкції».  На екрані з'являється вікно Рис. 3.19. 

 
Рис. 3.19 Візуалізація результатів в ACAD 

 

Необхідно вибрати імя проекту, а у вікні «Коеф. масштабирования» 

ввести коефіцієнт, і вказується «Yes». На екрані з'являється вікно Рис. 3.20 та 

зображення векторів швидкостей в графічному редакторі AutoCAD, Рис. 3.21, 

Рис. 3.22.  
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Рис. 3.20 Інформаційне вікно візуалызації 

 

 

 
Рис. 3.21 Візулізація з допомогою векторів переміщень 

 

Цей же рисунок, з зображенням деформованої конструкції. 

 

 
Рис. 3.22 Візулізація з допомогою деформації скінчених елементів 

 

Для перегляду результатів розрахунку викликається програма 

ViewVesna . В робочому полі програми вказується файл 

Vesna15\Projects\<Им’я_проекту>\BD\vesna_bs.cbs. Послідовність виклику 

вказана на Рис. 3.23. 
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1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 

 
5) 

Рис. 3.23 Послідовність перегляду результатів в ViewVesna 
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Для розрахованої конструкції потрібно отримати переміщення U1, U2, 

U3 які приведені на Рис. 3.24. 

 

 
 

 
Переміщення 

Рис. 3.24 Результати виконання проекту гідродинаміки в ViewVesna 
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3.2. Розрахунок оболонкової конструкції 

 

Завдання – розрахувати на міцність корпус обертового апарата з бандажем. 

Дані для розрахунку в лабораторній роботі №2. 

 
Рис. 3.25 Геометричні дані для створення проекту 

 

Перед тим як накреслити контур конструкції, у графічному редакторі  

ACAD, у падаючому меню  “Формат” (Рис. 3.26) потрібно створити шар 

«OBOL_FRAG». 

 
Рис. 3.26 Визначення поточного шару в ACAD 

 

Він робиться поточним, при натисканні кнопку “Текущий”. Для 

зручності при відображення конструкції колір в шарі краще зробити синім чи 

жовтим (Рис. 3.27), і викликаючи ”Ok” вийти з діалогу.    
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Створити новий шар 

 

Зробити цей шар активним 

 

Змінити колір шару 

 

Вийти з діалогу по “Ok” 

 

 

 

 

 

Рис. 3.27 Створення поточного шару в ACAD 

 

За допомогою команди 3DPOLY у графічному редакторі ACAD 

створюється перетин конструкції, що являють собою топологічні 

прямокутники, які складаються з 4 замкнутих 3d поліліній (Рис. 3.28).  

 
Рис. 3.28 Фрагменти конструкції 

 

Після виконання рисунка запускається команда  з панелі „Primitiv”, 

для перевірки вірності побудованих фрагментів. Якщо знайдені помилки їх 

потрібно виправити. Якщо помилок не знайдено видається повідомлення 

„ЯВНЫХ ошибок не обнаружено”. 

Після цього з меню “Mesh_3D” (Рис. 2.2, 2) викликається піктограма 

 "Створення  нового проекту" (Рис. 3.29), і з'являється діалогове вікно: 

 
Рис. 3.29 Вибір/створення проекту 
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В полі “NEW” вводиться ім'я нового проекту і натискається ENTER, 

або в вікні “Old” вибирається проект, що був створений раніше. Після  

натискання “Ok” з'являється наступне діалогове вікно Рис. 3.30. 

 

 
Рис. 3.30 Вибір типу проекту 

 

Так як виконується розрахунок на міцність, то вказується 

„Термомеханика”, розраховується тривимірне тіло, вказується “3dFrag” і 

підтверджується “Yes”. Після цього з'являється вікно (Рис. 3.31): 

 

 
Рис. 3.31 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

У вікні вказується, що масові сили діють по напрямку Z2, а 

виконується задача „Механика”. Після натискання  “Yes” з'являється 

діалогове вікно визначення фрагментів Рис. 3.32.  
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Рис. 3.32 Уведення назви фрагменту 

 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента і натискається ENTER. 

Після цього стають активними кнопки “Прод.сеч.” і “Из Рис3D”. Після 

натискання  “Прод.сеч” з'являється вікно Рис. 3.33. 

 
Рис. 3.33 Уведення кута повороту перерізу 

 

За замовчуванням установлені кути  від 0 до 180
0
, з обертанням 

навколо осі ОХ.  

Після підтвердження “Ok” у графічному редакторі ACAD 

відображається шар „OBOL_FRAG” з фрагментами конструкції. У 

командному рядку видаються  запити: 

 указати базову точка; 

 вектор X1  (місцева вісь Х1); 

 вектор X3  (місцева вісь X3). 

На ці запити необхідно відповісти, указавши точку і вектора як показано на 

Рис. 3.34: 
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Рис. 3.34 Уведення базової точки та ребер для 1-го фрагменту 

 

Система визначає фрагмент та селектує ребра з яких він складається. 

З’являється вікно показане на Рис. 3.35. Якщо фрагмент визначений вірно 

„Да”. 

 
Рис. 3.35 Визначення правильності вибору фрагменту 

 

Після цього з'являється вікно візуалізації фрагмента Рис. 3.36. Зі списку 

вибирається «Визуализация граней» і вказується „Yes”.  

 

 
Рис. 3.36 Визначення методу візуалізації фрагменту 

 

На екрані з'являється діалогове вікно наведене на Рис. 3.37. У полі 

«ГЕНЕРАЦИЯ СЕТКИ» указується кількість розбивок по осях: МХ1 – 2, 

МХ2 – 13, МХ3 – 8. У полі «Физико-механические характеристики» 

вибирається матеріал – сталь. Після цього вказується «Yes».  
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Рис. 3.37 Уведення даних при створенні фрагменту для задачі механіки 

 

На екрані в графічному редакторі ACAD з'являється зображення 

першого фрагмента (Рис. 3.38).  

 
Рис. 3.38 Сіткова область фрагменту 

 

Закріплення, навантаження та переміщення встановлюються після 

виклику «Редактора сітки» . На екрані з'являється pickbox, за допомогою 

якого вказується фрагмент, і з'являється вікно Рис. 3.37. У полі 

«ЗАКРЕПЛЕНИЯ» натискається «Интр.», після чого з'являється вікно з 

варіантами закріплення (Рис. 3.39): 



 75 

 
Рис. 3.39 Уведення закріплень 

 

У верхньому ряді вибирається закріплення по осі Z, а в нижньому 

вказується  площина j=1 і натискається кнопка «Вся грань». У графічному 

редакторі ACAD будуть зроблені закріплення, а на екрані з'являється вікно 

(рис.3.12).  

Після цього знову вказується «Интр.» і вибирається вісь Z і площина 

j=MX1, натискається кнопка «Вся грань». На екрані знову з'являється вікно 

Рис. 3.37. У графічному редакторі ACAD з'являється зображення фрагмента 

приведене на Рис. 3.40.  

Якщо закріплення зроблене невірно, то є можливість виділити рядок в 

полі «ЗАКРЕПЛЕНИЯ» і видалити його з допомогою «Удал.». Після цього 

закріплення потрібно зробити знову.  

 
Рис. 3.40 Розрахункова схема фрагменту 

 

Для введення наступних фрагментів натискається кнопка  «Додати 

фрагмент». На екрані з'являється діалогове вікно “Name Fragment”(Рис. 3.8), 

де у полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента. Далі усі запити такі ж як 
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розглянуті вище. Точки введення ребер наступного фрагменту приведені на 

Рис. 3.41.  

 
Рис. 3.41 Уведення базової точки та ребер для 2-го фрагменту 

 

Таким же чином виконуються інші фрагменти. В фрагменті, що моделює 

бандаж, крім вказаних двох закріплень додатково закріплюється зона 

контакту з опорним роликом. У вікні (Рис. 3.39) вибираються осі ZY (вікно 

6), і площина I=MX1, та натискається «По рисунку». На фрагменті, що 

моделює бандаж, червоним кольором виділяється поверхня, а в командному 

рядку з'являються запити для указівки першої та останньої точок зони 

закріплення. Так як ролик розташований під кутом 30
0
, то потрібно 

відрахувати десятий вузол (при розбивці окружності на 12 скінчених 

елементів, або 13 вершин, кожна вершина по Х2 буде встановлена під кутом 

15
0
 до попередньої).  

Крім цього одну з точок потрібно закріпити по трьом напрямкам. Для 

цього знову викликається «Интр.», і у вікні Рис. 3.39 вибираються осі ZYX на 

площині I=MX1. На запити потрібно вказати першу та другу точку (фактично 

це одна точка). Після виконання всіх закріплень фрагменту в діалоговому 

вікні (Рис. 3.37) натискається «Yes» і відбувається візуалізація побудованих 

фрагментів. 

Після створення всіх фрагментів на екрані редактора ACAD з'являється 

зображення конструкції Рис. 3.42. 

 
Рис. 3.42 Розрахункова схема проекту 
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Для розрахунку конструкції вказується   . На екрані з'являється вікно 

Рис. 3.43. 

 
Рис. 3.43 Запуск проекту на розрахунок 

 

Зі списку вибирається ім'я проекту. У вікні «Імена фрагментів» 

з'являється список імен фрагментів, з якого необхідно вибрати В1, K1, K2, 

K3, або вказати „Выбрать все”. Після цього відзначаються „Главные”,  

„Визуал” та «Yes».  

На екрані може з'явлитись повідомлення про те, що для даного проекту 

існує база даних (Рис. 3.44). Потрібно відповісти «Del», після чого 

виконується розрахунок конструкції.  

 
Рис. 3.44 Запит дії з базою даних 

 

На екрані з'являється вікно «VESNA» (Рис. 3.45), у якому вказується 

кількість невідомих у системі рівнянь та відображаються етапи роботи 

програми розрахунку, де відображається процес формування МЖ елементів і 

конструкції та рішення системи невідомих методом Гауса.  Після рішення 

задачі діалогове вікно “VESNA” зникає. 
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Рис. 3.45 Вікно розрахунку в системі VESNA 

 

Для відображення деформованої конструкції вказується  «Перегляд 

деформованої конструкції». На екрані з'являється вікно Рис. 3.46. 

 
Рис. 3.46 Візуалізація результатів в ACAD 

 

Необхідно вибрати імя проекту, а у вікні «Коеф. масштабирования» 

ввести коефіцієнт, і натискається «Yes». На екрані в ACADe з'являється вікно 

Рис. 3.47 та зображення деформованої конструкції Рис. 3.48. На Рис. 3.48 
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приведені розрахункова модель та  результат розрахунку зі схованими  

невидимими лініями (команда HIDE) . 

 
Рис. 3.47 Інформаційне вікно візуалызації 

 

 
Рис. 3.48 Візулізація результату розрахунку в ACAD зі схованими  

невидимими лініями (HIDE) 

 

Цей же рисунок, виконаний з допомогою затінення Гуро . 
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Рис. 3.49 Візулізація результату розрахунку в ACAD з затіненням Гуро 

 

Для перегляду результатів розрахунку викликається програма 

ViewVesna  . В робочому полі програми вказується файл 

Vesna15\Projects\<Им’я_проекту>\BD\vesna_bs.cbs. Послідовність виклику 

вказана на Рис. 3.50. 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 
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5) 

 
6) 

Рис. 3.50 Послідовність перегляду результатів в ViewVesna 

 

Для розрахованої конструкції потрібно отримати епюри напружень 

G11, G22, G33, та переміщень U1, U2, U3  Рис. 3.51. 

 
 

G11 

 
 

G22 

 
 

G33 

Напруження 

 
U1 

 
U2  

U3 

Переміщення 

Рис. 3.51 Результати виконання проекту механіки в ViewVesna 

 

Вказані дані повинні бети представлені в лабораторній роботі, 

проаналізовані та зроблені відповідні висновки про працездатність 

конструкції та можливі варіанти її поліпшення чи вдосконалення. 
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3.3. Розрахунок просторової конструкції. 

 

Завдання – розрахувати на міцність корпус лопатки  глинозмішувача  

шнекового  преса. Рисунок в лабораторній роботі №12. 

 

 
Рис. 3.52 Геометричні дані для створення проекту 

 

Перед тим як накреслити контур конструкції, у графічному редакторі  

ACAD, у падаючому меню  “Формат” (Рис. 3.53) потрібно створити шар з 

довільним ім’ям. 

 
Рис. 3.53 Визначення поточного шару в ACAD 
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Він робиться поточним, при натисканні кнопку “Текущий”. Для 

зручності при відображення конструкції змінюємо колір в шарі на синій чи 

жовтий (Рис. 3.54), і натискається ”Ok” для виходу з діалогу.    

 

Створити новий шар 

 

Зробити цей шар активним 

 

Змінити колір шару 

 

Вийти з діалогу по “Ok” 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.54 Створення поточного шару в ACAD 

 

За допомогою команди 3DPOLY у графічному редакторі ACAD 

створюються фрагменти, що являють собою контур конструкції і виконані як 

топологічні кубики з 12 ребрами, виконаними 3DPOLY (Рис. 3.55).  

 

 
Рис. 3.55 Фрагменти конструкції 

Після виконання фрагментів запускається команда  з панелі 

„Primitiv”, для перевірки побудованих фрагментів. Якщо знайдені помилки їх 
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потрібно виправити. Якщо помилок не знайдено видається повідомлення 

„ЯВНЫХ ошибок не обнаружено”. 

Після цього з меню “Mesh_3D” (Рис. 2.1, 2) викликається піктограма 

 "Створення  нового проекту" (Рис. 3.56), і з'являється діалогове вікно: 

 

 
Рис. 3.56 Вибір/створення проекту 

 

У полі “NEW” вводиться ім'я нового проекту і натискається ENTER, 

або в полі “Old” вибирається проект, що був створений раніше. Після  

натискання “Ok” з'являється діалогове вікно: 

 

 
Рис. 3.57 Вибір типу проекту 

 

Так як виконується розрахунок на міцність, то вказується 

„Термомеханика”, розраховується тривимірне тіло, вказується “3dFrag” і 

підтверджується “Yes”. Після цього з'являється вікно (Рис. 3.58): 
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Рис. 3.58 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

У вікні вказується, що масові сили діють по напрямку Z2, та 

виконується задача „Механика”. Після натискання  “Yes” з'являється 

діалогове вікно Рис. 3.59.  

 
Рис. 3.59 Уведення назви фрагменту 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента і натискається ENTER. 

Після цього стають активними кнопки “Прод. січ.” і “Из рис3D”. Після 

натискання  “Из рис3D” з'являється  запити: 

 указати базову точку; 

 вектор X1 (місцева вісь Х1); 

 вектор X2  (місцева вісь Х2); 

 вектор X3 (місцева вісь X3). 

На ці запити необхідно відповісти, указавши точку та вектора як 

показано на Рис. 3.60: 
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Рис. 3.60 Уведення базової точки та ребер фрагменту 

 

Система визначає фрагмент та селектує ребра з яких він складається. 

З’являється вікно показане на Рис. 3.61. Якщо фрагмент визначений вірно, 

потрібно відповісти „ДА”. 

 
Рис. 3.61 Визначення правильності вибору фрагменту 

 

Після цього з'являється вікно візуалізації фрагмента. Зі списку 

вибирається «Візуалізація граней» і натискається “Yes”.  

 
Рис. 3.62 Визначення методу візуалізації фрагменту 

 

На екрані з'являється діалогове вікно приведене на Рис. 3.63. У полі 

«Генерация сетки» указується кількість скінчених елементів по осях (на 

прикладі МХ1 – 3, МХ2 – 12, МХ3 – 4). У полі «Физико-механические 

характеристики» вибирається потрібний матеріал. Після цього натискається 

«Yes».  
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Рис. 3.63 Уведення даних при створенні фрагменту для задачі механіки 

 

На екрані в графічному редакторі ACAD з'являється зображення 

фрагмента Рис. 3.64.  

 
Рис. 3.64 Сіткова область фрагменту 

 

Для введення наступних фрагментів вказується  «Додати 

фрагмент». На екрані з'являється діалогове вікно “Name Fragment”, Рис. 3.59, 

де в поле “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента. Далі усі запити такі як 

були розглянуті раніше. Таким же чином для фрагментів виконується і 

закріплення.  

Після виконання всіх фрагментів на екрані редактора ACAD з'являється 

повне зображення конструкції Рис. 3.65. 
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Рис. 3.65 Розрахункова схема фрагменту 

 

Для розрахунку конструкції вказується , та виконуються дії 

приведені в попередньому розділі. 

Після візуалізації результатів розрухунку в графічному екрані 

AutoCAD з'являється зображення розрахункової моделі та деформованої 

конструкції Рис. 3.66. На рисунку приведені розрахункова та деформована 

модель зі схованими  невидимими лініями (команда HIDE) . 

 

 
Рис. 3.66 Візулізація результату розрахунку в ACAD зі схованими  

невидимими лініями (HIDE) 
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Для перегляду результатів розрахунку викликається програма 

ViewVesna  . В робочому полі програми вказується файл 

Vesna15\Projects\<Им’я_проекту>\BD\vesna_bs.cbs. Послідовність виклику 

вказана в попередньому розділі.  

Для розрахованої конструкції потрібно отримати епюри навантажень 

G11, G22, G33, та переміщень U1, U2, U3. З допомогою команд зміни виду 

потрібно встановити найбільш інформативний вид напружень та переміщень 

конструкції Рис. 3.67. 

 

G11 G22 
 

G33 

Напруження 

U1 U2  
U3 

Переміщення 

Рис. 3.67 Результати виконання проекту механіки в ViewVesna 

 

Вказані дані повинні бети представлені в лабораторній роботі, 

проаналізовані та зроблені відповідні висновки про працездатність 

конструкції та можливі варіанти її поліпшення чи вдосконалення. 
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3.4. Розрахунок задачі теплопровідності 

 

Завдання – розрахувати фасонний вогнетрив зі скошеною формою для 

введення теплоізоляції. Вхідні данні  в лабораторній роботі №17. 

 
Рис. 3.68 Геометричні дані для створення проекту 

 

Перед тим як накреслити контур конструкції, у графічному редакторі  

ACAD, у падаючому меню  “Формат” (Рис. 3.69) потрібно створити шар 

«OBOL_FRAG». 

 
Рис. 3.69 Визначення поточного шару в ACAD 



 91 

 

Він робиться поточним, при натисканні кнопку “Текущий”. Для 

зручності при відображення конструкції колір в шарі краще зробити синім чи 

жовтим (Рис. 3.70), і викликаючи ”Ok” вийти з діалогу.    

 

Створити новий шар 

 

Зробити цей шар активним 

 

Змінити колір шару 

 

Вийти з діалогу по “Ok” 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.70 Створення поточного шару в ACAD 

За допомогою команди 3DPOLY у графічному редакторі ACAD 

створюється перетин конструкції. Він складається з 9 топологічних 

прямокутників, ребра яких виконані командою 3dPOLY (Рис. 3.71). Серед 

них 3 фрагменти OG1, OG2, OG3 моделюють вогнетрив, 3 фрагменти ТР1, 

ТР2, ТР3 – теплоізоляцію, 3 фрагменти SТ1, SТ2, SТ3 – стальний корпус печі.  

 
Рис. 3.71 Фрагменти конструкції 



 92 

Після виконання рисунка запускається команда  з панелі „Primitiv”, 

для перевірки вірності побудованих фрагментів. Якщо знайдені помилки їх 

потрібно виправити. Якщо помилок не знайдено видається повідомлення 

„ЯВНЫХ ошибок не обнаружено”. 

 
Рис. 3.72 Перевірка на наявність помилок 

 

Після цього з меню “Mesh_3D” (Рис. 2.1, 2) викликається піктограма 

 "Створення  нового проекту" (рис.3.29), і з'являється діалогове вікно: 

 
Рис. 3.73 Вибір/створення проекту 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового проекту і натискається ENTER, 

або в вікні “Old” вибирається проект, що був створений раніше. Після  

натискання “Ok” з'являється наступне діалогове вікно Рис. 3.74. 

 
Рис. 3.74 Вибір типу проекту 

 

Так як виконується теплова задача, то вказується „Термомеханика”, 

розраховується тривимірне тіло, вказується “3dFrag” і підтверджується 

“Yes”. Після цього з'являється вікно (Рис. 3.75): 
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Рис. 3.75 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

У вікні вказується, що масові сили не діють, і виконується задача 

„Теплопроводность”. Після натискання  “Yes” з'являється діалогове вікно 

визначення фрагментів Рис. 3.76.  

 
Рис. 3.76 Уведення назви фрагменту 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента, в даному випадку ST1, 

і натискається ENTER. Після цього стають активними кнопки “Прод.сеч.” і 

“Из Рис3D”. Після натискання  “Прод.сеч” з'являється вікно Рис. 3.77. 

 
Рис. 3.77 Уведення кута повороту перерізу 
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За замовчуванням установлені кути  від 0 до 180
0
, з обертанням 

навколо осі ОХ. В нашому випадку, згідно умовам завдання потрібно 

встановити 2.0. 

Після підтвердження “Ok” у графічному редакторі ACAD 

відображається шар „OBOL_FRAG” з фрагментами конструкції. У 

командному рядку видаються  запити: 

 указати базову точка; 

 вектор X1  (місцева вісь Х1); 

 вектор X3  (місцева вісь X3). 

На ці запити необхідно відповісти, указавши точку і вектора як показано на 

Рис. 3.78: 

 
Рис. 3.78 Уведення базової точки та ребер для 1-го фрагменту 

 

Система визначає фрагмент та селектує ребра з яких він складається. 

З’являється вікно показане на Рис. 3.79. Якщо фрагмент визначений вірно 

„Да”. 

 
Рис. 3.79 Визначення правильності вибору фрагменту 

Після цього з'являється вікно візуалізації фрагмента Рис. 3.80. Зі списку 

вибирається «Визуализация граней» і вказується „Yes”.  

 
Рис. 3.80 Визначення методу візуалізації фрагменту 
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На екрані з'являється діалогове вікно наведене на Рис. 3.81. У полі 

«ГЕНЕРАЦИЯ СЕТКИ» указується кількість розбивок по осях: МХ1 – 7, 

МХ2 – 3, МХ3 – 11. У полі «Тепловые характеристики» вибирається матеріал 

– сталь. Після цього вказується «Yes».  

 
Рис. 3.81 Уведення даних при створенні фрагменту для задачі 

теплопровідності 

 

На екрані в графічному редакторі ACAD з'являється зображення 

першого фрагмента ST1 (Рис. 3.82).  

 
Рис. 3.82 Сіткова область фрагменту 
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Граничні умови, зовнішній теплообмін, встановлюються після виклику 

«Редактора сітки» . На екрані з'являється pickbox, за допомогою якого 

вказується фрагмент, і з'являється вікно Рис. 2.56. Після підтвердження 

правильності вибору фрагменту з’явиться вікно Рис. 3.81. У полі «Внешний 

теплообмен» натискається «Интр.», після чого з'являється вікно для введення 

значень зовнішнього теплообміну (Рис. 3.83): 

 

 
Рис. 3.83 Уведення коефіцієнтів зовнішньої теплообміну 

 

Зовнішній теплообмін визначається по формулі *a b t   , тому для 

введення значень потрібно заповнити поля “a+/-” – а, “b*t”– b, “Toc” – 

температура зовнішнього середовища.  

Коефіцієнт теплообміну вводиться по 4-м точкам, які вказані на 

рисунку. Заповнюється перша строчка Р11 значеннями 3.5, 6.2е-2, 20.0. З 

допомогою кнопки Р11->Р12->Р21->P22 копіюються значення з поля Р11 в 

поля Р12, Р21, P22. В нижньому полі вказується  площина I=MX1 і 

натискається кнопка «Вся грань». 

Якщо закріплення зроблене невірно, то є можливість виділити, або 

відкоригувати рядок в полі «Внешний теплообмен».  

Після цього система повертається до діалогового вікна Рис. 3.81. Коли 

вийти з цього вікна, то в графічному редакторі AutoCAD з’явиться модель 

фрагменту приведена на Рис. 3.84.   
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Рис. 3.84 Розрахункова схема фрагменту 

 

Для введення наступних фрагментів натискається кнопка  «Додати 

фрагмент». На екрані з'являється діалогове вікно “Name Fragment”(Рис. 2.31), 

де у полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента, в даному випадку ST2. 

Далі усі запити такі ж як розглянуті вище. Точки введення ребер наступного 

фрагменту приведені на Рис. 3.85.  

 
Рис. 3.85 Уведення базової точки та ребер для 2-го фрагменту 

 

Таким же чином виконуються інші фрагменти. В фрагменті, що моделює 

вогнетрив, з температурою на поверхні 1300
0
С (OG3), з допомогою 

діалогового вікна Рис. 2.47, виклик якого відбувається з поля "Температура 

ГУ 1 рода” вводиться значення температури. Температура вводиться для всієї 

грані за допомогою клавіші „Вся грань”. 

Після створення всіх фрагментів на екрані редактора ACAD з'являється 

зображення конструкції Рис. 3.86. 
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Рис. 3.86 Розрахункова схема проекту 

 

Для розрахунку конструкції вказується   . На екрані з'являється вікно 

Рис. 3.87. 

 
Рис. 3.87 Запуск проекту на розрахунок 
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Зі списку вибирається ім'я проекту. У вікні «Імена фрагментів» 

з'являється список імен фрагментів, з якого необхідно вибрати всі фрагменти, 

або вказати „Выбрать все”. Після цього відзначаються „Температура”,  

„Визуал” та вказується  «Yes».  

На екрані може з'явлитись повідомлення про те, що для даного проекту 

існує база даних (Рис. 3.88). Потрібно відповісти «Del», після чого 

виконується розрахунок.  

 
Рис. 3.88 Запит дії з базою даних 

 

На екрані з'являється вікно «Решение VESNA» (Рис. 3.89), у якому 

вказується кількість невідомих у системі рівнянь та відображаються етапи 

роботи програми розрахунку, де відображається процес формування МЖ 

елементів і конструкції та рішення системи невідомих методом Гауса.  Також 

вказується номер поточної ітерації, та нев’язка, що отримана на попередній 

ітерації. Після рішення задачі діалогове вікно “VESNA” зникає. 

 
Рис. 3.89 Вікно розрахунку в системі VESNA 

Для перегляду результатів розрахунку викликається програма 

ViewVesna  . В робочому полі програми вказується файл 

Vesna15\Projects\<Им’я_проекту>\BD\vesna_bs.cbs. Послідовність виклику 

вказана на Рис. 3.90, Рис. 3.91. 



 100 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

Рис. 3.90 Послідовність перегляду результатів в ViewVesna 

 

   
1) 2) 3) 

Рис. 3.91 Результати виконання проекту теплопровідності в ViewVesna 

 

 



 101 

Для остаточного рішення задачі потрібно обробити температурні поля, 

які отримані в результаті розрахунку. Файли температур знаходяться в 

каталозі Vesna15\Projects\<Им’я_проекту>\List.  Для кожного фрагменту 

створюється 2 файли: <Им’я_фрагменту>$T-(T0).Tfe та 

<Им’я_фрагменту>$T-( Term).Tfe. 

В першому з них вказуються початкова температура в вершинах 

фрагменту, а в другому кінцевий результат розрахунку(по вершинам 

скінчених елементів).  

Файл складається з рядків, в яких послідовно записуються наступні 

дані:  

1. Номер вершини; 

2. Координата вершини по X ; 

3. Координата вершини по Y ; 

4. Координата вершини по Z ; 

5. Значення температури. 

Отримані результати потрібно обробити згідно вимогам лабораторної 

роботи. 
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3.5. Розрахунок задачі  механіки з термосиловими навантаженнями 

Завдання – розрахувати на міцність корпус обертового апарата з 

бандажем. Дані для розрахунку в лабораторній роботі №19. 

 

 
Рис. 3.92 Геометричні дані для створення проекту 

 

Перед тим як накреслити контур конструкції, у графічному редакторі  

ACAD, у падаючому меню  “Формат” (Рис. 3.93) потрібно створити шар 

«OBOL_FRAG». 

 
Рис. 3.93 Визначення поточного шару в ACAD 

 

 

Він робиться поточним, при натисканні кнопку “Текущий”. Для 

зручності при відображенні конструкції колір в шарі краще зробити синім чи 

жовтим (Рис. 3.94), і викликаючи ”Ok” вийти з діалогу.    
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Створити новий шар 

 

Зробити цей шар активним 

 

Змінити колір шару 

 

Вийти з діалогу по “Ok” 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.94 Створення поточного шару в ACAD 

 

За допомогою команди 3DPOLY у графічному редакторі ACAD 

створюється перетин конструкції, що являє собою топологічні прямокутники, 

кожен з яких складаюється з 4 3d поліліній (Рис. 3.95). На рисунку також 

вказані назви (імена) фрагментів. 

 
Рис. 3.95 Фрагменти конструкції 

 

Після того як фрагменти конструкції створені запускається команда  

 з панелі „Primitiv”, яка використовується для перевірки побудованих 

фрагментів. Якщо знайдені помилки їх потрібно виправити. Якщо помилок 

не знайдено видається повідомлення „ЯВНЫХ ошибок не обнаружено”. 

Після цього з меню “Mesh_3D” (Рис. 2.1, 2) викликається піктограма 

 "Створення  нового проекту", і з'являється діалогове вікно (Рис. 3.96): 

 
Рис. 3.96 Вибір/створення проекту 
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В полі “NEW” вводиться ім'я нового проекту і натискається ENTER, 

або в вікні “Old” вибирається проект, що був створений раніше. Після  

натискання “Ok” з'являється наступне діалогове вікно Рис. 3.97. 

 

 
Рис. 3.97 Вибір типу проекту 

 

Так як задача розраховується на міцність та теплопровідність, то 

вказується „Термомеханика”, розраховується тривимірне тіло, вказується 

“3dFrag” і підтверджується “Yes”. Після цього з'являється вікно (Рис. 3.98): 

 

 
Рис. 3.98 Уведення масових  сил та типу проекту 

 

У вікні вказується, що масові сили діють по напрямку Z2, та 

виконується задача „Механика и теплопроводность”. Після натискання  

“Yes” з'являється діалогове вікно визначення фрагментів Рис. 3.99.  
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Рис. 3.99 Уведення назви фрагменту 

 

В полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента і натискається ENTER. 

Після цього стають активними кнопки “Прод.сеч.” і “Из Рис3D”. Після 

натискання  “Прод.сеч” з'являється вікно Рис. 3.100. 

 

 
Рис. 3.100 Уведення кута повороту перерізу 

 

За замовчуванням установлені кути  від 0 до 180
0
, з обертанням 

навколо осі ОХ.  

Після підтвердження “Ok” у графічному редакторі ACAD 

відображається шар „OBOL_FRAG” з фрагментами конструкції. У 

командному рядку видаються  запити: 

 указати базову точка; 

 вектор X1  (місцева вісь Х1); 

 вектор X3  (місцева вісь X3). 

На ці запити необхідно відповісти, указавши точку і вектора як показано на 

Рис. 3.101: 



 106 

 
Рис. 3.101 Уведення базової точки та ребер для 1-го фрагменту 

 

Система визначає фрагмент та селектує ребра з яких він складається. 

З’являється вікно показане на Рис. 3.102. Якщо фрагмент визначений вірно 

„Да”. 

 

 
Рис. 3.102 Визначення правильності вибору фрагменту 

 

Після цього з'являється вікно візуалізації фрагмента Рис. 3.103. Зі 

списку вибирається «Визуализация граней» і вказується „Yes”.  

 

 
Рис. 3.103 Визначення методу візуалізації фрагменту 

 

3.5.1. Уведення даних для визначення задачі МЕХАНІКА. 

 

При рішенні задач „Механика и теплопроводность” наступним 

з’являється вікно приведене на Рис. 3.104. 
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Рис. 3.104 Визначення типу проекту для введення даних задачі 

механіки 

 

В ньому потрібно вибрати тип фрагменту, що буде створюватись, чи 

редагуватись. Якщо почати з механічної частини, то потрібно вибрати 

«Механика», та  натиснути «Yes». На екрані з'являється діалогове вікно 

наведене на Рис. 3.105. У полі «ГЕНЕРАЦИЯ СЕТКИ» вказується кількість 

розбивок по осях: МХ1 – 2, МХ2 – 19, МХ3 – 7. У полі «Физико-

механические характеристики» вибирається матеріал – сталь. Після цього 

вказується «Yes».  

 
Рис. 3.105 Уведення даних при створенні фрагменту для задачі 

механіки 
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На екрані в графічному редакторі ACAD з'являється зображення 

першого фрагмента (Рис. 3.106).  

 
Рис. 3.106 Сіткова область фрагменту 

 

Закріплення, навантаження та переміщення встановлюються після 

виклику «Редактора сітки» . На екрані з'являється pickbox, за допомогою 

якого вказується фрагмент, і з'являється вікно Рис. 3.104 та Рис. 3.105, якщо 

вибрати «Механика». У полі «ЗАКРЕПЛЕНИЯ» останнього вікна 

натискається «Интр.», після чого з'являється вікно з варіантами закріплення 

(Рис. 3.107): 

 
Рис. 3.107 Уведення закріплень 

 

У верхньому ряді вибирається закріплення по осі Z, а в нижньому 

вказується  площина j=1 і натискається кнопка «Вся грань». У графічному 

редакторі ACAD будуть зроблені закріплення, а на екрані з'являється вікно 

Рис. 3.105.  

Після цього знову вказується «Интр.» і вибирається вісь Z і площина 

j=MX1, натискається кнопка «Вся грань». На екрані знову з'являється вікно 
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Рис. 3.105. У графічному редакторі ACAD з'являється зображення фрагмента 

приведене на Рис. 3.108.  

Якщо закріплення зроблене невірно, то є можливість виділити рядок в 

полі «ЗАКРЕПЛЕНИЯ» і видалити його з допомогою «Удал.», або 

відкоригувати його з допомогою «КОРР».  

 
Рис. 3.108 Розрахункова схема фрагменту для задачі механіки 

Для введення наступних фрагментів натискається кнопка  «Додати 

фрагмент». На екрані з'являється діалогове вікно “Name Fragment”(Рис. 3.99), 

де у полі “NEW” вводиться ім'я нового фрагмента. Далі усі запити такі ж як 

розглянуті вище. Точки введення ребер наступного фрагменту, в даному 

випадку K2, приведені на Рис. 3.109.  

 

 
Рис. 3.109 Уведення базової точки та ребер для 2-го фрагменту 

 

Таким же чином виконуються інші фрагменти. Результат моделювання 

конструкції приведено на Рис. 3.110. 
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Рис. 3.110 Фрагменти для побудови рухомої опори 

 

При рішенні задачі “Механіка + Теплопроводность” необхідно 

враховувати, що на конструкцію діють теплові навантаження. Тому в 

фрагменті, що моделює бандаж (В1 на Рис. 3.95), крім вказаних двох 

закріплень, додатково закріплюються вершини, які знаходяться в зоні 

контакту з опорним роликом. Це закріплення потрібно моделювати рухомою 

опорою, яка дозволяє бандажу рухатись по дотичній до його поверхні, і в той 

же час не дає йому можливості зміщуватись по нормалі. Вказане закріплення 

виконується наступним чином.  

Згідно кута А
0
/2, Рис. 3.92, визначаються вершини, котрі знаходяться в 

контакті з опірним роликом радіуса r. На кресленні Рис. 3.110 наноситься 

вісь ролика, довжина якої точно дорівнює ширині бандажу. Фрагмент 

бандажу та вісь ролика зображені на Рис. 3.111. 

 
Рис. 3.111 Вісь симетрії рухомої опори 
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Після цього викликається команда   (Рис. 2.1,5) для побудови 

фрагменту типу куба. Вказується точка на вершині бандажу Р1 (ближня по 

рисунку) та точка кільця вісі опорного ролика Р2. На екрані з’являється куб,  

приведений на  Рис. 3.112. 

  

 
Рис. 3.112 Побудова рухомої опори 

 

Цей елемент розглядається як допоміжний фрагмент конструкції, 

наприклад ОР1. Так як він виступає в ролі фрагменту, то на нього потрібно 

нанести сіткову область, та визначити його механічні та теплові 

характеристики. Для цього скористаємось командою «Додати фрагмент» 

, і в діалоговому вікні Рис. 3.99 вводиться ім’я фрагменту та натискається 

кнопка “Из Рис3D”. Базова точка та вектора вибираються згідно загальних 

правил, розглянутих в розділі 3.2 та відображених на Рис. 3.60. В 

діалоговому вікні Рис. 3.105 вводиться сіткова область: МХ1 – 2, МХ2 – 2, а 

МХ3 буде дорівнювати кількості вершин по площині бандажу, в даному 

випадку   МХ3 – 6.  

Закріплення вибираються таким чином щоб 1 вузол, який знаходиться на 

вісі опорного ролика, був закріплений по 3 напрямкам, а інші вузли по 2, в 

даному випадку по Y та Z, згідно умови завдання. Якщо бандажів декілька, 

то тільки в одному з них  один вузол закріплюється по 3 напрямкам. В 

інших – всі вузли закріплюються по 2 напрямкам.  

Фізико-механічні характеристики вказуються у відповідному полі 

діалогового вікна Рис. 3.105. При цьому, якщо відповідно змінювати модуль 

пружності, є можливість моделювати пружину та інші види закріплень. 

Після визначення даних на екрані заявляється фрагмент, приведений на 

Рис. 3.113.     
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Рис. 3.113 Закріплення рухомої опори 

 

Після введення даних для всіх фрагментів на екрані редактора ACAD 

з'являється зображення конструкції приведене на  Рис. 3.114. (зображення 

для  задачі механіки). 

 
Рис. 3.114 Розрахункова схема проекту для задачі механіки з дією 

термосилових навантажень 
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Наступним етапом роботи являється введення теплових характеристик 

матеріалу.  

 

 

3.5.2. Введення даних для визначення задачі ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. 

При введенні даних для визначення теплових характеристик матеріалу 

натискається кнопка  «Редактор сітки». На екрані з'являється pickbox, 

яким указується довільний примітив потрібного фрагмента. Він виділяється і 

на екрані з'являється діалогове вікно Рис. 2.56. Якщо фрагмент обраний 

вірно, то вказується  “Yes”, якщо ні то - “Другой...” і виділяється потрібний 

фрагмент.  

Після цього з’являється вікно Рис. 3.115. В ньому потрібно вказати 

“Теплопровоность” та натиснути кнопку “Yes”.  

 

 
Рис. 3.1153.116 Визначення типу проекту для введення даних задачі 

теплопровідності 

 

На екрані з'являється діалогове вікно наведене на Рис. 3.117. У полі 

«ГЕНЕРАЦИЯ СЕТКИ» вказана сіткова область, яка була згенерована в 

попередньому пункті. В даному випадку був вибраний фрагмент F1 з 

наступною сітковою областю:  МХ1 – 2, МХ2 – 19, МХ3 – 8. У полі 

«Тепловые характеристики» вибирається матеріал – Шамот ШБ-5(см).  
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Рис. 3.117 Уведення даних при створенні фрагменту з вказаною 

температурою для задачі теплопровідності 

 

В полі «Температура Г.У. 1-го рода» вказується «Интер», після чого 

з’являється вікно Рис. 3.118. В полях цього вікна вказується температура 

1000.0, вибирається грань I=1 та клавіша «Вся грань». 

 

 
Рис. 3.118 Уведення температур 
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В графічному редакторі AutoCAD відображається фрагмент F1 з 

тепловим навантаженням  Рис. 3.119. Таким же чином оброблюються 

фрагменти F2, F3.  

 
Рис. 3.119 Розрахункова схема фрагменту для задачі теплопровідності 

 

Для фрагментів К1,В2, К3 потрібно ввести зовнішній теплообмін. 

Розглянемо фрагмент В2, так як в ньому в зовнішньому теплообміні задіяні 

три грані.   

Після виклику функції редагування, (Рис. 2.56) та вибору типу задачі 

Рис. 3.115 на екрані з'являється діалогове вікно наведене на Рис. 3.120. У полі 

«ГЕНЕРАЦИЯ СЕТКИ» вказана сіткова область, яка була згенерована в 

попередньому пункті МХ1 – 2, МХ2 – 19, МХ3 – 6. У полі «Тепловые 

характеристики» вибирається матеріал – Сталь углеродистая(см).  

 
Рис. 3.120 Уведення даних при створенні фрагменту з зовнішнім 

теплообміном для задачі теплопровідності 
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В полі «Внутренние источники теплоты» вказується «Интер», після чого 

з’являється вікно Рис. 3.121. В полях цього вікна вказуються коефіцієнти 

теплообміну 3.5е-2, 6.2е-4 (так як конструкція виконана в см) та температура 

зовнішнього середовища 20.0. Вибирається грань k=1 та клавіша «Вся 

грань». Таким же чином це виконується для граней I=MX1 та k=MX3. 

 
Рис. 3.121 Уведення коефіцієнтів зовнішньої теплообміну 

 

Фрагмент К2 не має зовнішніх поверхонь, а ОР1 (Рис. 3.113) не 

досліджується, тому для цих фрагментів потрібно визначити тільки теплові 

характеристики без граничних умов. 

Після введення даних для всіх фрагментів на екрані редактора ACAD 

з'являється зображення конструкції, приведене на  Рис. 3.122 (зображення 

для теплової задачі). 

 
Рис. 3.122 Розрахункова схема фрагменту для задачі теплопровідності 
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3.5.3. Розрахунок та перегляд результатів 

Для розрахунку вказується   , після чого на екрані з'являється вікно 

Рис. 3.123. 

 
Рис. 3.123 Запуск проекту на розрахунок 

 

Зі списку вибирається ім'я проекту. У вікні «Имена фрагментов» 

з'являється список імен фрагментів, з якого необхідно вибрати потрібні для 

розрахунку фрагменти або вказати «Выбрать все». Після цього відзначаються 

«Главные»,  «Визуал», можливо інші, згідно завдання та вказується  «Yes».  

На екрані може з'явлитись повідомлення про те, що для даного проекту 

існує база даних (Рис. 3.124). Потрібно відповісти «Del», після чого 

виконується розрахунок конструкції.  

 
Рис. 3.124 Запит дії з базою даних 

 

На екрані з'являється вікно «VESNA» (Рис. 3.125), у якому вказується 

кількість невідомих, номер поточної ітерації, нев’язка на попередній ітерації 

та етапи роботи програми розрахунку, де відображається процес формування 
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МЖ елементів і конструкції та рішення системи невідомих методом Гауса.  

Після рішення задачі діалогове вікно “VESNA” зникає. 

 
Рис. 3.125 Вікно розрахунку в системі VESNA 

 

Для відображення деформованої конструкції вказується  «Перегляд 

деформованої конструкції». На екрані з'являється вікно Рис. 3.126. 

 
Рис. 3.126 Візуалізація результатів в ACAD 

 

Необхідно вибрати імя проекту, а у вікні «Коеф. масштабирования» 

ввести коефіцієнт і натиснути «Yes». На екрані в ACADe з'являється вікно 

Рис. 3.127 та зображення деформованої конструкції Рис. 3.128. На Рис. 3.128 

приведені розрахункова модель та  результат розрахунку зі схованими  

невидимими лініями (команда HIDE) . 
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Рис. 3.127 Інформаційне вікно візуалызації 

 

 
Рис. 3.128 Візулізація результату розрахунку в ACAD зі схованими  

невидимими лініями (HIDE) 

 

Цей же рисунок, виконаний з допомогою затінення Гуро . 

 
Рис. 3.129 Візулізація результату розрахунку в ACAD з затіненням 

Гуро 
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Для перегляду результатів розрахунку викликається програма 

ViewVesna . В робочому полі програми вказується файл 

Vesna15\Projects\<Им’я_проекту>\BD\vesna_bs.cbs Рис. 3.130. З’являється 

діалогове вікно з запитом inf$T та inf (Рис. 3.130,4). 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

Рис. 3.130 Послідовність перегляду результатів в ViewVesna 

 

Якщо обрати inf$T, то розглядається рішення теплової задачі 

приведене на Рис. 3.131.  

На Рис. 3.131.а) вибір точки обзору конструкції по  , де вказується 

точка 1,1,-1. 

На Рис. 3.131.б) вибір режиму перегляду температурних полів в 

конструкції по , де вказується “Term”.  

На Рис. 3.131.в) температурні поля в конструкції. 

На Рис. 3.131.г) перегляд температурних полів з визначенням значень. 

Для цього потрібно в меню вказати Options -> Select palette … -> Palette N =4. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3.131 Результати виконання проекту теплоровідності в ViewVesna 
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При визначенні inf на Рис. 3.130.г) розглядається рішення задачі 

механіки. В цьому випадку потрібно отримати епюри напружень G11, G22, 

G33, та переміщень U1, U2, U3 які приведені на Рис. 3.132. 

 
 

G11 

 
 

G22 

 
 

G33 

Напруження 

 

 
U1 

 
U2 

 
U3 

Переміщення 

Рис. 3.132 Результати виконання проекту механіки з термосиловими 

навантаженнями в ViewVesna 

 

Вказані дані повинні бути представлені в лабораторній роботі, 

проаналізовані та зроблені відповідні висновки про працездатність 

конструкції та можливі варіанти її поліпшення чи вдосконалення. 
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 4. Лабораторні роботи 
 

Загальні відомості. 

 

Мета лабораторних робіт - надбання студентами практичних навичок 

при виконанні розрахунків конструкцій. 

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу.  

Лабораторні роботи виконуються згідно завдання. Опис розрахункової 

схеми конструкції студенти підготовлюють до початку лабораторної роботи. 

Відлагодження програми виконується в лабораторії. Помилки, допущені в 

програмі, студент виправляє самостійно, користуючись повідомленням про 

помилки. 

Виконавши завдання, студенти оформлюють i здають протокол викла-

дачу на черговому занятті (не пізніше встановлених термінів), після чого 

допускаються до слідкуючої лабораторної роботи. Викладач має право 

повернути на доробку неохайно оформлену роботу, або роботу, яка має 

помилки, а також не ставити залік, якщо теоретична підготовка студента 

недостатня. 

     

 Протокол лабораторної роботи повинен вміщувати: 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 
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4.1. Завдання по задачам механіки (оболонкова конструкція) 

Лабораторна робота № 1. 

 

Тема: Розрахунок корпусу обертового апарату 

 

Мета роботи: Розробка розрахункової схеми конструкції та виконання 

розрахунку на міцність. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.1. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.1. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.1 

Таблиця індивідуальних завдань №1 

 

Nбр D 

метр 

   d 

метр 

L 

метр 

Alfa 

град 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

6 

6 

7 

0.05+0.23 

0.06+0.23 

0.07+0.23 

0.08+0.23 

0.09+0.23 

0.1+0.23 

0.11+0.23 

0.12+0.23 

0.1+0.23 

0.13+0.23 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

8 

12 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

 

 

 
Рис. 4.1 Завдання до лабораторної роботи № 1 
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Лабораторна робота № 2. 

 

Тема: Розрахунок корпусу обертового апарату з бандажем 

 

Мета роботи: Розробити розрахункову схему конструкції обертового апарату 

з бандажем і виконати розрахунок на міцність. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.2. 

    Числові значення беруться ізТаблиця 4.2. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу    = 7.8 т/м
3
. 

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3. 
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Таблиця 4.2 

Таблиця індивідуальних завдань №2 

 

Nбр D 

метр 

d(dm+df) 

мм 

L 

мм 

k  

мм 

h 

мм 

Alfa 

град 

1 7.0 60+230 1500 900 500 60 

2 3.6 40+230 1000 600 300 60 

3 4.0 40+230 1000 700 300 60 

4 4.5 60+230 1000 800 400 60 

5 5.0 60+230 1500 800 300 90 

6 3.6 20+230 1000 700 300 90 

7 5.0 50+230 1500 700 350 90 

8 4.5 50+230 1000 600 300 90 

9 5.5 30+230 1500 700 300 90 

10 4.0 30+230 2000 750 500 90 

 

 
Рис. 4.2 Завдання до лабораторної роботи № 2 
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Лабораторна робота № 3. 

 

Тема: Розрахунок ділянки обертової печі, з бандажем, вінцевою 

шестернею та корпусом. 
 

Мета роботи: Розробка розрахункової схему конструкції і виконання 

розрахунку на міцність за допомогою програмного комплексу  

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.3. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.3. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.3 

Таблиця індивідуальних завдань №3 

 

№ бр 
D 

Метр 
d+ 

мм 

L 

мм 

k 

мм 

h 

мм 

Alfa 

град 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7 

3.6 

4 

4.5 

5 

3.6 

5 

4.5 

5 

6 

40+230 

40+230 

40+230 

60+230 

60+230 

50+230 

50+230 

50+230 

30+230 

40+230 

1500 

1000 

1000 

1000 

1500 

1000 

1500 

1000 

3000 

3000 

900 

600 

700 

800 

800 

700 

700 

600 

700 

800 

500 

300 

300 

400 

300 

300 

350 

300 

350 

400 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

60 

60 

 

 

L/2 2L L/2

d
+

h

k

1
.5

h

k/3 L/4

A°

 
Рис. 4.3 Завдання до лабораторної роботи № 3 



 130 

Лабораторна робота № 4. 

 

Тема: Розрахунок ділянки обертової печі з врахуванням футерівки. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку.  

Виконати лабораторну роботу №3 з врахуванням футеровочного 

матеріалу і порівняти результати з лабораторною роботою №3. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина корпусу ρк =7.8 т/м
3
. 

Густина футерівки   ρф =1.3 т/м
3
. 

Модуль пружності корпусу Ек=2*10
9
 Па. 

Модуль пружності футерівки Еф=2*10
8
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона корпусу к =0.3. 

Коефіцієнт Пуассона футерівки ф =0.3. 

Товщина футерівки =0.23м. 
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Лабораторна робота № 5. 

 

Тема: Розрахунок  обертової печі 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

 

Дані для розрахунку. 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.4. 

 Числові значення беруться із Таблиця 4.4. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина корпусу ρк =7.8 т/м
3
. 

Густина футерівки   ρф =1.3 т/м
3
. 

Модуль пружності корпусу Ек=2*10
9
 Па. 

Модуль пружності футерівки Еф=2*10
8
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона корпусу к =0.3. 

Коефіцієнт Пуассона футерівки ф =0.3. 
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Таблиця 4.4 

Таблиця індивідуальних завдань №5 

 

№ 

бр 

L1,L5 

м 

L2 

м 

L3,L4 

м 

Lb 

м 

Db 

м 

Dn 

м 

Tk 

м 

Tf 

м 

Вес ш. 

т 

Lv 

м 

Ls 

м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

3.6 

4.5 

23 

20 

23 

15 

10 

12 

18 

20 

20 

25 

20 

15 

18 

10 

5 

6 

8 

14 

10 

20 

0.9 

0.6 

0.8 

0.5 

0.7 

0.7 

1.2 

1.0 

0.6 

0.8 

5.0 

4.4 

5.0 

3.8 

3.2 

3.4 

5.8 

5.0 

4.5 

5.0 

4.0 

3.4 

4.0 

3.0 

2.6 

2.8 

4.6 

4.0 

3.6 

4.5 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

46 

40 

44 

30 

20 

24 

38 

40 

36 

45 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0 

2.5 

3.0 

4.0 

4.6 

3.5 

5.5 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.8 

0.8 

0.7 

0.7 

 

 

 
Рис. 4.4 Завдання до лабораторної роботи № 4 
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Лабораторна робота № 6. 

 

Тема: Розрахунок форматного барабану листоформуючої машини. 

 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

1. Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.5. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.5. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.5 

Таблиця індивідуальних завдань №4. 

 

№ 

бр 

L0, 

мм 

L2, 

мм 

L3, 

мм 

δВ, 

мм 

δС, 

мм 

D1, 

мм 

D2, 

мм 

D3, 

мм 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1850 

1840 

1790 

1800 

1810 

1780 

1820 

1770 

1760 

1750 

250 

248 

242 

243 

244 

240 

246 

240 

238 

236 

1575 

1566 

1524 

1532 

1540 

1515 

1550 

1506 

1498 

1490 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

35 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

180 

178 

174 

176 

176 

170 

178 

172 

170 

170 

270 

268 

260 

262 

264 

260 

266 

258 

256 

254 

1550 

1540 

1500 

1508 

1516 

1490 

1524 

1482 

1474 

1464 

 

Закріплення по D1. q1=70 кН/м; q2=45 кН/м; q3=25 кН/м;  

q=P/L0; Р1= q1*L0=70*1.85=129.5Н 

 




c

 
Рис. 4.5 Завдання до лабораторної роботи № 6 
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Лабораторна робота № 7. 

 

Тема: Розрахунок млина на холостому ході. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

Розрахувати ¼ і ½ конструкції, порівняти результати . 

(Вплив закріплення в другому підшипнику) 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок про можливість розрахунку ¼ частини млина. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.6. 

    Числові значення беруться із  Таблиця 4.6. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.6 

Таблиця індивідуальних завдань №6 

 

№ 

 бр 

DH 

м 

DbH 

м 
 

м 

L1 

м 

LP 

м 

L2 

м 

LK 

м 

LBR 

м 

1 2 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 6 

2 2.5 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.15 8 

3 2.5 0.8 0.25 0.2 0.5 0.2 0.2 10 

4 3 1.2 0.25 0.2 0.5 0.2 0.2 11 

5 3.2 1.4 0.25 0.2 0.5 0.8 0.2 12 

6 3.5 1.5 0.3 0.2 0.5 0.8 0.2 13 

7 4 1.6 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 14 

8 4 1.6 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 15 

9 3.6 1.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 9 

10 5 1.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.2 15 

 

 

 
Рис. 4.6 Завдання до лабораторної роботи № 7 
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Лабораторна робота № 8. 

 

Тема: Розрахунок млина з робочим завантаженням. 

 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.6 та Рис. 4.7. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.7. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.7 

Таблиця індивідуальних завдань №7. 

№ 

 бр 

DH 

м 

DbH 

м 
 

м 

L1 

м 

LP 

м 

L2 

м 

LK 

м 

LBR 

м 

A 

градус 

1 2 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 6 105 

2 2.5 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.15 8 95 

3 2.5 0.8 0.25 0.2 0.5 0.2 0.2 10 100 

4 3 1.2 0.25 0.2 0.5 0.2 0.2 11 110 

5 3.2 1.4 0.25 0.2 0.5 0.8 0.2 12 120 

6 3.5 1.5 0.3 0.2 0.5 0.8 0.2 13 130 

7 4 1.6 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 14 140 

8 4 1.6 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 15 120 

9 3.6 1.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 9 140 

10 5 1.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.2 15 150 

 

 

 

 

 
Рис. 4.7 Завдання до лабораторної роботи № 8 
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Лабораторна робота № 9. 

 

Тема: Розрахунок млина з вінцевою шестернею на холостому ході. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.8. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.8. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.8 

Таблиця індивідуальних завдань №8 

 

№ 

бр 

DH 

 м  

Dbh 

 м  

LB 

 м  

d 

 м  
L1 

 м  

LP 

 м  

L2 

 м  

LK 

 м  

LBR 

 м  

L3 

 м  

DS 

 м  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

2.5 

2.5 

3 

3.2 

3.5 

4 

4 

5 

5 

0.5 

0.6 

0.8 

1.2 

1.4 

1.6 

1.6 

1.6 

2.0 

2.0 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.2 

0.2 

0.25 

0.25 

0.25 

0.3 

0.3 

0.35 

0.35 

0.35 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.1 

0.15 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

6 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

1.0 

1.0 

3 

3.2 

3.4 

3.8 

4 

4.5 

5.0 

5.0 

4.0 

4.0 

 

 
Рис. 4.8 Завдання до лабораторної роботи № 9 
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4.2. Завдання по задачам механіки (просторова конструкція) 

Лабораторна робота № 10. 

 

Тема: Розрахунок млина з отвором для загрузки шарів. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючи машини і 

механізми промисловості  будматеріалів.  

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.9.  Числові значення 

беруться із Таблиця 4.9. Відповідно номеру бригади.                  

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.9 

Таблиця індивідуальних завдань №9 

 

№ 

бр 

DH 

м 

DBH 

м 
1 

м 

L1 

м 

LP 

м 

L2 

м 

LK 

м 

LBR 

м 

h 

м 

L3 

м 
2 

м 

LKR 

м 

LV 

м 

1 2 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 6 0.15 2.4 0.15 0.8 0.6 

2 2.5 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.15 8 0.15 2.95 0.15 1 0.8 

3 2.5 0.8 0.25 0.2 0.5 0.2 0.2 10 0.2 3.6 0.2 1 0.8 

4 3 1.2 0.25 0.2 0.5 0.2 0.2 11 0.2 3.85 0.25 1.2 1 

5 3.2 1.4 0.25 0.2 0.5 0.8 0.2 12 0.2 4.7 0.25 1.3 1.1 

6 3.5 1.6 0.3 0.2 0.5 0.8 0.2 13 0.25 4.95 0.2 1.2 1 

7 4 1.6 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 14 0.25 5.2 0.2 1.3 1.1 

8 4 1.6 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 15 0.3 5.45 0.25 1.3 1.1 

9 3.6 1.4 0.3 0.2 0.45 0.4 0.2 9 0.15 3.5 0.2 0.9 0.7 

10 5 1.2 0.4 0.2 0.5 0.8 0.2 15 0.2 5.45 0.25 1.2 1 

11 4 1.4 0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 14 0.2 5 0.2 1.1 0.9 

12 4.5 1.6 0.25 0.2 0.5 0.6 0.2 12 0.15 4.5 0.15 1 0.8 

 

 

 
Рис. 4.9 Завдання до лабораторної роботи № 10 
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Лабораторна робота № 11. 

 

Тема: Розрахунок  лопатки  глинозмішувача  шнекового  преса. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.10. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.10 відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  
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Таблиця 4.10 

Таблиця індивідуальних завдань №10 

 

№ 

бр 

R, 

мм 

А, 

мм 

В, 

мм 

С, 

мм 

P, 

мм 

Е, 

мм 

F, 

мм 

К, 

мм 

AL, 

Град. 

Р, 

КН. 

1 65 130 220 20 80 5 40 25 0 173 

2 70 135 215 18 80 5 40 25 15 167 

3 75 140 210 16 80 5 40 25 30 150 

4 65 130 200 22 80 5 40 25 45 122 

5 75 125 230 14 80 5 40 25 0 173 

6 70 120 225 20 80 5 40 25 15 167 

7 70 130 200 18 80 5 40 25 30 150 

8 75 135 210 16 80 5 40 25 45 122 

9 80 145 235 22 80 5 40 25 0 173 

10 75 140 200 14 80 5 40 25 15 167 

11 80 135 215 18 80 5 40 25 30 150 

12 85 140 220 20 80 5 40 25 45 122 

 

Загальне  навантаження що діє на лопатку складає Р. 

 
Рис. 4.10 Завдання до лабораторної роботи № 
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Лабораторна робота № 12. 

 

Тема: Розрахунок вінцевої шестерні. 
Мета роботи: Розробка розрахункової схему конструкції і виконання 

розрахунку на міцність за допомогою програмного комплексу  

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.11. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.11. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу   = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па.  

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3.  

 

 

 

 



 146 

Таблиця 4.11 

Таблиця індивідуальних завдань №11 

№ 

бр 

D1 

м 
1

  

м 

D2 

м 
2

  

м 

  
град 

S 

м 

L 

м 

l 

м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5 

5 

5 

7 

0.25 

0.28 

0.31 

0.34 

0.37 

0.39 

0.42 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.57 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

14 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

1.3 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

60 

45 

30 

15 

45 

0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 

2,25 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,02 

0,025 

0,03 

0,035 

0,04 

0,045 

0,05 

0,055 

0,055 

0,055 

0,055 

0,075 

 

 
Рис. 4.11 Завдання до лабораторної роботи № 12 
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Лабораторна робота № 13. 

 

Тема: Розрахунок  корпусу  шнекового  преса. 
Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.13. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.12. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу  = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона = 0.3.  
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Таблиця 4.12 

Таблиця індивідуальних завдань  

№ 

бр 

D1, 

мм 

l1, 

мм 

L, 

мм 

Lvv, 

мм 

Hvv, 

мм 

δ, 

мм 

1 600 900 1150 280 95 10 

2 620 920 1100 280 95 10 

3 640 900 1180 280 95 10 

4 680 940 1150 280 95 10 

5 700 900 1200 280 95 10 

6 710 980 1250 280 95 10 

7 600 980 1200 280 95 10 

8 620 960 1180 280 95 10 

9 640 940 1250 280 95 10 

10 680 980 1200 280 95 10 

11 700 960 1150 280 95 10 

12 710 1000 1100 280 95 10 

 Внутрішній  тиск  визначається по Рис. 4.12 [5]. Жорстке закріплення по D1 

 
Рис. 4.12 Внутрішній тиск в корпусі шнекового пресу 

 

 



 

Рис. 4.13 Завдання до лабораторної роботи №13 
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Лабораторна робота № 14. 

 

Тема: Розрахунок  кришки реактора. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.14. 

    Числові значення беруться із Таблиця 4.13. Відповідно номеру бригади. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина матеріалу  = 7.8 т/м
3
.  

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона = 0.3.  
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Таблиця 4.13 

Таблиця індивідуальних завдань №13 

№ 

бр 

D1 

м 

D2 

м 

D3 

м 

H2 

м 

B 

м 

R 

м 

b1 

м 

b2 

м 

      1 1,80 0,20 0,20 0,65 0,60 0,50 0,020 0,020 

      2 1,86 0,22 0,16 0,70 0,60 0,55 0,018 0,019 

      3 1,90 0,30 0,18 0,80 0,65 0,60 0,016 0,017 

      4 1,75 0,28 0,18 0,55 0,50 0,48 0,014 0,016 

      5 1,78 0,22 0,16 0,56 0,51 0,46 0,022 0,020 

      6 1,79 0,18 0,20 0,58 0,52 0,47 0,024 0,022 

      7 1,85 0,50 0,12 0,65 0,54 0,58 0,025 0,023 

      8 1,84 0,15 0,14 0,70 0,53 0,57 0,026 0,024 

      9 1,83 0,16 0,12 0,65 0,52 0,55 0,023 0,021 

     10 1,77 0,22 0,18 0,56 0,49 0,46 0,021 0,020 

     11 1,76 0,40 0,16 0,65 0,48 0,44 0,019 0,019 

     12 1,82 0,14 0,14 0,50 0,53 0,47 0,025 0,022 

 

Внутрішній тиск 10МПа. 

Закріплення виконати по діаметру D1. 

 
Рис. 4.14 Завдання до лабораторної роботи № 14 
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4.3. Завдання по задачам теплопровідності 

Лабораторна робота № 15. 

 

Тема: Розрахунок фасонного вогнетриву спрощеної форми. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати фасонні вогнетриви в 

футеровці обертових печей для зменшення втрат тепла через корпус. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.2. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис температур на границях та умов зовнішнього теплообміну. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення максимальних температур в зоні теплоізоляції.  

4.2. Визначення теплового потоку через футеровку.  

4.3. Визначення на скільки зменшився тепловий потік в порівнянні з 

стандартною футерівкою.  

4.4. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків температур в Excel згідно з номером в бригаді.  

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.15. 

    Числові значення беруться з Таблиця 4.14. Відповідно номеру бригади. 

Механічні та тепло-фізичні властивості. 

1. Корпус печі 

Сталь вуглеводна (м)  0

3
45.5 , 0.46 , 7830 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
 

2. Футерівка 

Шамот ШБ-5(м)    0

3
0.845 , 1.09 , 2000 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

3. Теплоізолюючий матеріал 

Базальтове волокно(м)    0

3
0.082 , 0.816 , 360 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

Граничні умови 

1. Внутрішня поверхня футерівки має температуру 1300
0
С. 
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2. Зовнішній теплообмін між корпусом та зовнішнім середовищем 

визначається по залежності 3.5 0.062 T     

3. Температура зовнішнього середовища Т=20.0
0
С. 

 

Таблиця 4.14 

Таблиця індивідуальних завдань 

№ 

бр 

Н 

мм 

L 

мм 

Dп 

м 

1 65 20 2.0 

2 60 30 2.0 

3 50 50 2.0 

4 40 70 2.0 

5 65 20 4.5 

6 60 30 4.5 

7 50 50 4.5 

8 40 70 4.5 

9 65 20 7.0 

10 60 30 7.0 

11 50 50 7.0 

12 40 70 7.0 

 

 
Рис. 4.15 Завдання до лабораторної роботи №15 
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Лабораторна робота № 16. 

 

Тема: Розрахунок фасонного вогнетриву зі скосом. 

 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати фасонні вогнетриви в 

футеровці обертових печей для зменшення втрат тепла через корпус. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.2. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис температур на границях та умов зовнішнього теплообміну. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення максимальних температур в зоні теплоізоляції.  

4.2. Визначення теплового потоку через футеровку.  

4.3. Визначення на скільки зменшився тепловий потік в порівнянні з 

стандартною футерівкою.  

4.4. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків температур в Excel згідно з номером в бригаді.  

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.16. 

    Числові значення беруться з Таблиця 4.15. Відповідно номеру бригади. 

Механічні та тепло-фізичні властивості. 

1. Корпус печі 

Сталь вуглеводна (м)  0

3
45.5 , 0.46 , 7830 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

2. Футерівка 

Шамот ШБ-5(м)    0

3
0.845 , 1.09 , 2000 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

3. Теплоізолюючий матеріал 

Базальтове волокно(м)    0

3
0.082 , 0.816 , 360 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

Граничні умови 

1. Внутрішня поверхня футерівки має температуру 1300
0
С. 

2. Зовнішній теплообмін між корпусом та зовнішнім середовищем 

визначається по залежності 3.5 0.062 T     
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3. Температура зовнішнього середовища Т=20.0
0
С. 

Таблиця 4.15 

Таблиця індивідуальних завдань 

№ 

бр 

Н 

мм 

L 

мм 

Dп 

м 

1 65 20 2.0 

2 60 30 2.0 

3 50 50 2.0 

4 40 70 2.0 

5 65 20 4.5 

6 60 30 4.5 

7 50 50 4.5 

8 40 70 4.5 

9 65 20 7.0 

10 60 30 7.0 

11 50 50 7.0 

12 40 70 7.0 

 

 
Рис. 4.16 Завдання до лабораторної роботи № 16 
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Лабораторна робота № 17. 

 

Тема: Розрахунок фасонного вогнетриву з циліндричною формою 

теплоізоляції. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати фасонні вогнетриви в 

футеровці обертових печей для зменшення втрат тепла через корпус. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.2. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис температур на границях та умов зовнішнього теплообміну. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення максимальних температур в зоні теплоізоляції.  

4.2. Визначення теплового потоку через футеровку.  

4.3. Визначення на скільки зменшився тепловий потік в порівнянні з 

стандартною футерівкою.  

4.4. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків температур в Excel згідно з номером в бригаді.  

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.17. 

    Числові значення беруться з Таблиця 4.16. Відповідно номеру бригади. 

Механічні та тепло-фізичні властивості. 

1. Корпус печі 

Сталь вуглеводна (м)  0

3
45.5 , 0.46 , 7830 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

2. Футерівка 

Шамот ШБ-5(м)    0

3
0.845 , 1.09 , 2000 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

3. Теплоізолюючий матеріал 

Базальтове волокно(м)    0

3
0.082 , 0.816 , 360 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

Граничні умови 

1. Внутрішня поверхня футерівки має температуру 1300
0
С. 
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2. Зовнішній теплообмін між корпусом та зовнішнім середовищем 

визначається по залежності 3.5 0.062 T     

3. Температура зовнішнього середовища Т=20.0
0
С. 

Таблиця 4.16 

Таблиця індивідуальних завдань 

№ 

бр 

Rv 

мм 

L 

мм 

Dп 

м 

1 65 20 2.0 

2 60 30 2.0 

3 50 50 2.0 

4 40 70 2.0 

5 65 20 4.5 

6 60 30 4.5 

7 50 50 4.5 

8 40 70 4.5 

9 65 20 7.0 

10 60 30 7.0 

11 50 50 7.0 

12 40 70 7.0 

 

 

 

 
Рис. 4.17 Завдання до лабораторної роботи № 17 
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Лабораторна робота №18. 

 

Тема: Розрахунок фасонного вогнетриву з еліптичною формою 

теплоізоляції. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати фасонні вогнетриви в 

футеровці обертових печей для зменшення втрат тепла через корпус. 

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.2. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис температур на границях та умов зовнішнього теплообміну. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення максимальних температур в зоні теплоізоляції.  

4.2. Визначення теплового потоку через футеровку.  

4.3. Визначення на скільки зменшився тепловий потік в порівнянні з 

стандартною футерівкою.  

4.4. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків температур в Excel згідно з номером в бригаді.  

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.18. 

    Числові значення беруться з Таблиця 4.17. Відповідно номеру бригади. 

Механічні та тепло-фізичні властивості. 

1. Корпус печі 

Сталь вуглеводна (м)  0

3
45.5 , 0.46 , 7830 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

2. Футерівка 

Шамот ШБ-5(м)    0

3
0.845 , 1.09 , 2000 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

3. Теплоізолюючий матеріал 

Базальтове волокно(м)    0

3
0.082 , 0.816 , 360 , 20.0 .

Вт кДж кг
с T C

м К кг К м
    

 
  

Граничні умови 

4. Внутрішня поверхня футерівки має температуру 1300
0
С. 
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5. Зовнішній теплообмін між корпусом та зовнішнім середовищем 

визначається по залежності 3.5 0.062 T     

6. Температура зовнішнього середовища Т=20.0
0
С. 

Таблиця 4.17 

Таблиця індивідуальних завдань 

№ 

бр 

Rv 

мм 

L 

мм 

Dп 

м 

1 55 20 2.0 

2 50 30 2.0 

3 40 50 2.0 

4 30 70 2.0 

5 55 20 4.5 

6 50 30 4.5 

7 40 50 4.5 

8 30 70 4.5 

9 65 20 7.0 

10 60 30 7.0 

11 50 50 7.0 

12 40 70 7.0 

 
Рис. 4.18 Завдання до лабораторної роботи № 18 
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4.4. Завдання по задачам механіки та теплопровідності 

Лабораторна робота № 19. 

 

Тема: Розрахунок корпусу обертового апарату з бандажем. 
Мета роботи: Розробити розрахункову схему конструкції обертового апарату 

з бандажем і виконати розрахунок на міцність. 

 

Зміст роботи. 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка її 

частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Виконати розрахунок з вварним бандажем та з тепловим зазором 

(Δr=5мм).  

5. Аналіз результатів розрахунку. 

5.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

5.2. Визначення допустимих напружень.  

5.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5.4.  Порівняти результати розрахунку з вварним бандажем та з тепловим 

зазором. 

6. Індивідуальне завдання. 

6.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та приведених  

згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому елементі, 2 – в 3му 

скінченому елементі, і т.д.). 

6.2. Таблиця результатів. 

6.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.19. 

Числові значення беруться з Таблиця 4.18. відповідно номеру бригади. 

 

 Механічні властивості Теплові властивості 

Корпус 

Густина матеріалу    = 7.8 т/м
3
. 

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона  = 0.3. 

Теплопровідність 45.5
Вт

м К
 


 

Теплоємність 0.46
кДж

с
кг К




 

Футерівка 
Густина матеріалу    = 7.8 т/м

3
. 

Модуль пружності   Е = 2*10
9
 Па. 

Теплопровідність 0.845
Вт

м К
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Коефіцієнт Пуассона  = 0.3. Теплоємність 1.09
кДж

с
кг К




 

 

 

Температура  усередині печі, на поверхні футеровки 1300
0
С. 

Тепловіддача від корпусу в навколишнє середовище 3.5 0.062 T     

Температура навколишнього середовища 20.0
0
С. 

 

 

Таблиця 4.18 

Таблиця індивідуальних завдань  

 

Nбр D 

метр 

d(dm+df) 

мм 

L 

мм 

k  

мм 

h 

мм 

Alfa 

град 

r 

м 

1 7.0 60+230 1500 900 500 60 0.3 

2 3.6 40+230 1000 600 300 60 0.2 

3 4.0 40+230 1000 700 300 60 0.2 

4 4.5 60+230 1000 800 400 60 0.2 

5 5.0 60+230 1500 800 300 90 0.25 

6 3.6 20+230 1000 700 300 90 0.15 

7 5.0 50+230 1500 700 350 90 0.2 

8 4.5 50+230 1000 600 300 90 0.2 

9 5.5 30+230 1500 700 300 90 0.25 

10 4.0 30+230 2000 750 500 90 0.2 

 

O
D

L

h

k

A°

r

 
Рис. 4.19 Завдання до лабораторної роботи № 19 
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Лабораторна робота № 20. 

 

Тема: Розрахунок ділянки обертової печі з бандажем, вінцевою 

шестернею та корпусом. 
 

Мета роботи: Розробка розрахункової схему конструкції і виконання 

розрахунку на міцність за допомогою програмного комплексу  

 

Зміст роботи. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка її 

частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Виконати розрахунок з вварним бандажем та з тепловим зазором 

(Δr=5мм).  При цьому вінцева  шестерня завжди встановлюється з 

тепловим зазором Δr=15мм. 

5. Аналіз результатів розрахунку. 

5.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

5.2. Визначення допустимих напружень.  

5.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5.4.  Порівняти результати розрахунку з вварним бандажем, та з тепловим 

зазором. 

6. Індивідуальне завдання. 

6.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33 та приведених  

згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому елементі, 2 – в 3му 

скінченому елементі, і т.д.). 

6.2. Таблиця результатів. 

6.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.20. 

Числові значення беруться з Таблиця 4.19. відповідно номеру бригади. 

 

 Механічні властивості Теплові властивості 

Корпус 
Густина матеріалу   ρк =7.8 т/м

3
. 

Модуль пружності   Ек=2*10
9
 Па. 

Теплопровідність 45.5
Вт

м К
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Коефіцієнт Пуассона к = 0.3. Теплоємність 0.46
кДж

с
кг К




 

Футерівка 

Густина матеріалу   ρф =1.3 т/м
3
. 

Модуль пружності   Еф=2*10
6
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона ф= 0.3. 

Теплопровідність 0.845
Вт

м К
 


 

Теплоємність 1.09
кДж

с
кг К




 

 

Температура  усередині печі, на поверхні футеровки 1300
0
С. 

Тепловіддача від корпусу в навколишнє середовище 3.5 0.062 T     

Температура навколишнього середовища 20.0
0
С. 

Таблиця 4.19 

Таблиця індивідуальних завдань №3 

 

№ бр 
D 

Метр 
d+ 

мм 

L 

мм 

k 

мм 

h 

мм 

Alfa 

град 

r 

м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7 

3.6 

4 

4.5 

5 

3.6 

5 

4.5 

5 

6 

40+230 

40+230 

40+230 

60+230 

60+230 

50+230 

50+230 

50+230 

30+230 

40+230 

1500 

1000 

1000 

1000 

1500 

1000 

1500 

1000 

3000 

3000 

900 

600 

700 

800 

800 

700 

700 

600 

700 

800 

500 

300 

300 

400 

300 

300 

350 

300 

350 

400 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

60 

60 

0.35 

0.2 

0.2 

0.2 

0.25 

0.15 

0.25 

0.2 

0.25 

0.3 

 

L/5

O
D

h 1
.5

h

A°

r

 
Рис. 4.20 Завдання до лабораторної роботи № 20 
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Лабораторна робота № 21. 

Тема: Розрахунок  обертової печі. 
Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка її 

частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Виконати розрахунок з вварним бандажем та з тепловим зазором 

(Δr=5мм). При цьому вінцева  шестерня завжди встановлюється з 

тепловим зазором Δr=15мм. 

5. Аналіз результатів розрахунку. 

5.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

5.2. Визначення допустимих напружень.  

5.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5.4. Порівняти результати розрахунку з вварним бандажем та з тепловим 

зазором. 

6. Індивідуальне завдання. 

6.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та приведених  

згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому елементі, 2 – в 3му 

скінченому елементі, і т.д.). 

6.2. Таблиця результатів. 

6.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення приведені на Рис. 4.22. 

Числові значення беруться з Таблиця 4.20. відповідно номеру бригади. 

 Механічні властивості Теплові властивості 

Корпус 

Густина матеріалу   ρк =7.8 т/м
3
. 

Модуль пружності   Ек=2*10
9
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона к = 0.3. 

Теплопровідність 45.5
Вт

м К
 


 

Теплоємність 0.46
кДж

с
кг К




 

Футерівка 

Густина матеріалу   ρф =1.3 т/м
3
. 

Модуль пружності   Еф=2*10
6
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона ф = 0.3. 

Теплопровідність 0.845
Вт

м К
 


 

Теплоємність 1.09
кДж

с
кг К




 

Температура  усередині печі, на поверхні футеровки приведена  Рис. 4.21. 

Тепловіддача від корпусу в навколишнє середовище 3.5 0.062 T     
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Температура навколишнього середовища 20.0
0
С. 

Таблиця 4.20 

Таблиця індивідуальних завдань №5 
№ 

бр 

L1,L5 

м 

L2 

м 

L3,L4 

м 

Lb 

м 

Db 

м 

Dn 

м 

Tk 

м 

Tf 

м 

Вес ш. 

т 

Lv 

м 

Ls 

м 

Alfa 

гр 
r 

м 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

3.6 

4.5 

23 

20 

23 

15 

10 

12 

18 

20 

20 

25 

20 

15 

18 

10 

5 

6 

8 

14 

10 

20 

0.9 

0.6 

0.8 

0.5 

0.7 

0.7 

1.2 

1.0 

0.6 

0.8 

5.0 

4.4 

5.0 

3.8 

3.2 

3.4 

5.8 

5.0 

4.5 

5.0 

4.0 

3.4 

4.0 

3.0 

2.6 

2.8 

4.6 

4.0 

3.6 

4.5 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

46 

40 

44 

30 

20 

24 

38 

40 

36 

45 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0 

2.5 

3.0 

4.0 

4.6 

3.5 

5.5 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

0.8 

0.8 

0.7 

0.7 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

В Таблиця 4.20 позначено: Alfa – кут установки опорних роликів, r – їх 

діаметр. Температура на внутрішній поверхні футеровки печі на Рис. 4.21 [8].  
2000

Рис. 4.21 Внутрішня температурі футерівки печі 

 
Рис. 4.22 Завдання до лабораторної роботи № 21 
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Лабораторна робота № 22. 

 

Тема: Розрахунок промислових обертових печей. 
 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

Зміст роботи. 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка її 

частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Виконати розрахунок з вварним бандажем та з тепловим зазором 

(Δr=5мм). При цьому вінцева  шестерня завжди встановлюється з 

тепловим зазором Δr=15мм. 

5. Аналіз результатів розрахунку. 

5.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

5.2. Визначення допустимих напружень.  

5.3. Висновок по працездатності конструкції. 

5.4.  Порівняти результати розрахунку з вварним бандажем та з тепловим 

зазором. 

6. Індивідуальне завдання. 

6.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та приведених  

згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому елементі, 2 – в 3му 

скінченому елементі, і т.д.). 

6.2. Таблиця результатів. 

6.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

Дані для розрахунку. 

Геометричні співвідношення беруться з креслень відповідних теплових 

апаратів. 
Бригада №1- піч 5x185м 

Бригада №2 -  піч 4х150м 

Бригада №3 – піч 4.5х170м  

Бригада №4 – піч 7х230м 

Бригада №5 – піч 4.5х80м 

Бригада №6 – піч 5х100м 

Бригада №7 – піч 4х60м 

Бригада №8 – піч 3.6/3.3/3.6х150м 
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 Додаток 

Приклад оформлення протоколу лабораторної роботи 

Лабораторна робота №5 

Бригада 4 (Марченко В.А., Марценко В.Є.) Група Лс-71 

Тема: Розрахунок  обертової печі. 

Мета роботи: Навчитися моделювати і розраховувати діючі машини і 

механізми промисловості будматеріалів. 

 

Зміст роботи. 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

2. Повний опис розрахункової схеми конструкції. 

2.1. Повинна бути описана симетричність конструкції і зазначено яка 

її частина розглядається в розрахунку (1/2, можливо 1/4). Наприклад,  

обертова піч або млин розглядається як половина конструкції, що 

виділена вертикальною віссю симетрії. 

2.2. Опис конструкції, що моделюється фрагментами. Повинні бути 

приведені назви фрагментів та координати вершин. 

2.3. Забезпечення  розбивки конструкції на  скінчені  елементи. 

3. Опис навантажень та закріплень. 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином.  

4.2. Визначення допустимих напружень.  

4.3. Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню. 

5. Індивідуальне завдання. 

5.1. Виконання графіків напружень в Excel G11,G22,G33, та 

приведених  згідно з номером в бригаді. (1- в 1-му скінченому 

елементі, 2 – в 3му скінченому елементі, і т.д.). 

5.2. Таблиця результатів. 

5.3. Висновки по індивідуальному завданню. 

 

1. Вихідні дані для розрахунку. 

Фізико-механічні властивості. 

Густина корпусу ρк =7.8 т/м
3
. 

Густина футерівки   ρф =1.3 т/м
3
. 

Модуль пружності корпусу Ек=2*10
9
 Па. 

Модуль пружності футерівки Еф=2*10
8
 Па. 

Коефіцієнт Пуассона корпусу к =0.3. 

Коефіцієнт Пуассона футерівки ф =0.3. 

Таблиця індивідуального завдання №1 

Nбр L1,L5 

м 

L2 

м 

L3, L4 

м 

Lб 

м 

Dб 

м 

Dп 

м 

Tk 

м 

Tф 

м 

Вес ш. 

т 

Lv 

м 

Ls 

м 

4 3 15 10 0.5 3.8 3.0 0.03 0.2 30 3.0 0.6 
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а) 

 
б) 

Рис.1. Геометричні дані для створення проекту 

 

Значення висоти вінцевої шестерні визначається по формулі 

2 2,093м
G

R r
H

   . 

 

2. Вибір розрахункової схеми. 

Ефективність методу скінчених елементів, що використовується при 

розрахунку даної задачі, залежить від розміру матриці жорсткості і ширини її 

стрічки. Ці величини визначаються кількістю і порядком нумерації вузлів 

сіткової області, якою представлена досліджувана конструкція. 

Конструкція, що розглядається, є симетричною, тому для зведення до 

мінімуму машинного часу та розміру матриці жорсткості, необхідно 

розглядати тільки половину виробу, отриману шляхом його розділу 

вертикальною площиною симетрії. 
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При цьому в скінчених елементах, що знаходяться в площині симетрії 

встановлюють зв'язки перпендикулярні цьому напрямку. 

Враховуючи, що конструкція корпусу обертової печі складається із 

циліндричної оболонки, бандажів та вінцевої шестерні, моделюємо його 

кількома фрагментами, котрі спряжені між собою і займають увесь об’єм 

досліджуваної конструкції. 

Фрагменти наносяться по поздовжньому розрізі виробу. На рис. 2 

приведено загальний вигляд цього розрізу та вказані фрагменти, що 

моделюють конструкцію. На рис. 3 розташування глобальної та місцевої 

систем координат (через симетрію досліджуваного об’єкта моделюється 

тільки половина виробу). 

Напрямок глобальної і місцевої системи координат для  довільного  

фрагменту приведені на рис.3. З малюнку видно, що  місцева система 

координат нанесена таким чином,  щоб вісь х1  йшла  по  товщині оболонки, 

вісь х3 по її довжині, а х2 по окружності. 

 
Рис. 2  Фрагменти конструкції 

 

 
Рис. 3 Місцева та глобальна системи координат 

 

Конструкція моделюється наступними фрагментами: 

Футерівка: F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11; 

Корпус: К1,К2,К3,К4,К5,К6,К7,K8,K9,K10,K11; 

Бандажі: B1,B2,B3,B4; 

Вінцева шестірня: Z. 

Фрагменти наносяться поздовжньо. Координати граничних точок 

фрагментів приведені в таблиці 2. 
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Таблиця 2  
Фрагмент Точка P1 Точка P2 Точка P3 Точка P4 

K1 (0,280,0) (275,280,0) (0,300,0) (275,300,0) 

K2 (275, 280,0) (325,280,0) (275, 300,0) (325,300,0) 

K3 (325, 280,0) (570,280,0) (325, 300,0) (570,300,0) 

K4 (570, 280,0) (630,280,0) (570, 300,0) (630,300,0) 

K5 (630, 280,0) (1775,280,0) (630, 300,0) (1775,300,0) 

K6 (1775, 280,0) (1825,280,0) (1775, 300,0) (1825,300,0) 

K7 (1825, 280,0) (2775,280,0) (1825, 300,0) (2775,300,0) 

K8 (2775,280,0) (2825,280,0) (2775,300,0) (2825,300,0) 

K9 (2825,280,0) (3775,280,0) (2825,300,0) (3775,300,0) 

K10 (3775,280,0) (3825,280,0) (3775,300,0) (3825,300,0) 

K11 (3825,280,0) (4100,280,0) (3825,300,0) (4100,300,0) 

F1 (0,300,0) (275,303,0) (0,300,0) (275,303,0) 

F2 (275, 300,0) (325,303,0) (275, 300,0) (325,303,0) 

F3 (325, 300,0) (570,303,0) (325, 300,0) (570,303,0) 

F4 (570, 300,0) (630,303,0) (570, 300,0) (630,303,0) 

F5 (630, 300,0) (1775,303,0) (630, 300,0) (1775,303,0) 

F6 (1775, 300,0) (1825,303,0) (1775, 300,0) (1825,303,0) 

F7 (1825, 300,0) (2775,303,0) (1825, 300,0) (2775,303,0) 

F8 (2775,300,0) (2825,303,0) (2775,300,0) (2825,303,0) 

F9 (2825,300,0) (3775,303,0) (2825,300,0) (3775,303,0) 

F10 (3775,300,0) (3825,303,0) (3775,300,0) (3825,303,0) 

F11 (3825,300,0) (4100,303,0) (3825,300,0) (4100,303,0) 

B1 (275,303,0) (325,380,0) (275,303,0) (325,380,0) 

B2 (1775,303,0) (1825,380,0) (1775,303,0) (1825,380,0) 

B3 (2775,303,0) (2825,380,0) (2775,303,0) (2825,380,0) 

B4 (3775,303,0) (3825,380,0) (3775,303,0) (3825,380,0) 

Z (517,303,0) (640,416,0) (517,303,0) (640,416,0) 

 

Фрагменти  розбиваються на скінчені елементи  по наступним 

залежностям  
Фрагменти Mx1 Mx2 Mx3 

F1,K1 2 13 10 

B1,F2,K2 2 13 2 

B2,F6,K6 2 13 2 

B3,F8,K8 2 13 2 

B4,F10,K20 2 13 2 

Z1,F4,K4 2 13 3 

F3,K3 2 13 10 

F5,K5 2 13 28 

F7,K7 2 13 28 

F9,K9 2 13 28 

F11,K11 2 13 10 

 

3. Опис навантажень та закріплень. 

При розрахунку печі як навантаження враховується власна вага 

конструкції. 
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В окружному  напрямку конструкція розбивається на 13 СЕ(М22=13),  

так як,  опорний ролик знаходитися під кутом 30
0
, що  відповідає вузлу 

закріплення, по напрямку Z1 і Z2 глобальні системи координат, для М33=3. 

Закріплення виконується для всіх фрагментів по напрямку Z3 (по 

М22=1 і М22=13), що моделює вилучену частину конструкції. Для бандажів 

крім цього моделюється закріплення від опорного ролика по Z1, Z2 для B2, 

B3, B4, та по напрямкам  Z1, Z2, Z3 для B1. Вузли закріплення приведені в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 

Фрагмент тип In Jn Kn Ik Jk Kk 

K1,K3,К11 
4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

10 

10 

K5, К7, К9  
4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

28 

28 

K2,K4,К6,

К8,К10 

4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

2 

2 

F1,F3,F11 
4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

10 

10 

F5, F7, F9  
4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

28 

28 

F2,F4,F6, 

К8,F10 

4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

2 

2 

B1 

4 

4 

7 

1 

1 

2 

1 

13 

11 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

13 

11 

2 

2 

2 

B2-B4 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

1 

13 

11 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

13 

11 

2 

2 

2 

Z 
4 

4 

1 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

3 

3 

 

4. Аналіз результатів розрахунку. 

4.1. Визначення СЕ з максимальними навантаженнями та вузла з 

максимальним прогином. 

 

Для визначення приведених навантажень в СЕ використовується 

енергетична теорія міцності 

       
2 22

2 2 2

12 12 12

1
* 6

11 22 22 33 11 332пр
                   

При цьому оброблюються всі скінчені елементи конструкції. 

Після аналізу отриманих результатів установлено, що максимальні 

напруги виникають у фрагменті К5, у скінченому елементі N9 .  Вони 

складають:  
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Фрагмент Ск.елемент G11 G22 G33 G пр 
К5 9 2,76E+01 -3,46E+00 -8,26E+01 9,84E+01 

 

2

2 2 20,7071 (27,6 ( 3,46)) (( 3,46) ( 82,6)) (27,6 ( 82,6))

                                       98,417 / 10,032

пр

кг см МПа

            

 

 

Рисунок приведених навантажень приведений на Рис.4. Таблиця даних 

по фрагменту з максимальними навантаженнями в Таблиці 4. 

Gпр (кг/см^2)

0,00E+00

2,00E+01

4,00E+01

6,00E+01

8,00E+01

1,00E+02

1,20E+02

1 14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 365 378 391 404 417 430 443 456 469 482 495 508 521 534 547 560 573 586 599 612 625 638

Рис.4. Приведені навантаження 

Таблиця 4 
№ СЕ G11 G22 G33 Gпр 

1 1,70E+01 3,06E+00 -7,30E-01 1,62E+01 

2 1,61E+01 1,75E+00 -7,66E-01 1,58E+01 

3 1,34E+01 9,23E-01 -4,97E-01 1,32E+01 

4 1,05E+01 1,02E+00 -3,51E+00 1,24E+01 

5 1,23E+01 7,97E-01 -1,14E+01 2,05E+01 

6 1,76E+01 -1,54E+00 -2,66E+01 3,83E+01 

7 2,30E+01 -1,25E+00 -4,61E+01 6,08E+01 

8 2,55E+01 -4,75E+00 -6,86E+01 8,32E+01 

9 2,76E+01 -3,46E+00 -8,26E+01 9,84E+01 

10 3,65E+01 5,44E+00 -5,74E+01 8,28E+01 

11 1,83E+01 -7,04E+00 -3,15E+01 4,32E+01 

12 -3,42E+00 -8,26E+00 -2,30E+01 1,77E+01 

13 4,12E+00 7,07E-01 -1,90E+00 5,23E+00 

14 6,15E+00 7,07E-01 -3,53E+00 8,40E+00 

15 6,66E+00 5,86E-01 -3,88E+00 9,16E+00 

16 5,73E+00 1,01E+00 -2,00E+00 6,75E+00 

17 6,90E+00 5,04E-01 -3,20E+00 8,85E+00 

18 1,66E+01 -5,98E-01 -1,30E+01 2,58E+01 

19 2,67E+01 -1,77E+00 -2,88E+01 4,81E+01 

20 3,41E+01 -2,95E+00 -4,45E+01 6,81E+01 

21 3,57E+01 -5,83E-01 -4,48E+01 6,98E+01 

22 2,85E+01 4,53E+00 -3,75E+01 5,79E+01 

23 1,64E+01 3,63E+00 -2,56E+01 3,74E+01 

24 2,01E-01 -3,11E+00 -1,56E+01 1,44E+01 

25 7,63E+00 2,78E+00 3,22E-01 6,44E+00 

26 8,64E+00 4,90E-01 -7,34E-01 8,82E+00 

27 7,36E+00 4,19E-01 -4,17E+00 1,01E+01 

28 2,59E+00 1,94E-01 -4,83E+00 6,55E+00 

29 3,15E-01 -7,32E-01 -8,24E+00 8,08E+00 

30 6,83E+00 -2,77E-01 -2,09E+01 2,49E+01 

31 1,91E+01 -1,16E+00 -3,59E+01 4,82E+01 

32 3,01E+01 -9,65E-01 -4,23E+01 6,29E+01 
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33 3,79E+01 4,52E-02 -3,80E+01 6,57E+01 

34 3,89E+01 5,37E-01 -2,54E+01 5,60E+01 

35 3,05E+01 3,24E-01 -1,30E+01 3,87E+01 

36 1,60E+01 -5,64E-01 -2,14E+00 1,74E+01 

37 3,22E+01 1,10E+01 3,80E-01 2,81E+01 

38 2,45E+01 7,82E+00 -5,22E-02 2,17E+01 

39 1,14E+01 1,97E+00 4,73E-02 1,05E+01 

40 8,24E-01 -9,28E-01 -1,34E+01 1,35E+01 

41 -6,03E-01 -5,09E+00 -3,24E+01 2,98E+01 

42 -9,08E-01 -9,82E+00 -4,75E+01 4,28E+01 

43 1,18E+00 -8,37E+00 -5,37E+01 5,08E+01 

44 8,13E+00 -4,02E+00 -4,55E+01 4,87E+01 

45 2,11E+01 -1,20E+00 -2,84E+01 4,29E+01 

46 3,44E+01 2,96E+00 -8,51E+00 3,85E+01 

47 4,09E+01 9,35E+00 3,64E-01 3,69E+01 

48 4,23E+01 1,61E+01 1,76E+00 3,56E+01 

Прогин визначається по формулі 
2 2 21 2 3U U U U   . 

Після обробки результатів розрахунку отримуємо графік прогинів 

вузлів корпусу 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 62 123 184 245 306 367 428 489 550 611 672 733 794 855 916 977 1038 1099 1160 1221 1282 1343 1404 1465 1526 1587 1648 1709 1770 1831 1892

U(cm)

 
Рис.5. Приведені переміщення 

 

Максимальний прогин знаходиться в фрагменті K5 вузол № 496 
Фрагмент № вузла U1 U2 U3 U(см) 

К5 0496(00779) 1,78E-01 -2,23E+00 0,00E+00 2,238944 

 

та в фрагменті K7 вузол № 54. 
Фрагмент № вузла U1 U2 U3 U(см) 

К7 0054(00623) 1,19E-01 -2,25E+00 0,00E+00 2,255324 

 

Розрахункова модель та деформована  схема печі отримана в результаті 

розрахунку показані на рис.6, рис.7. Скінчений елемент з максимальними 

напругами виділений на розрахункової моделі (рис.6). Масштаб зображення 

переміщень на деформованій  схемі (рис.7) складає 1:500,  що дає можливість 

детально досліджувати їхній характер переміщень.  
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Рис.6. Розрахункова схема. 

 
Рис.7. Деформована схема. 

 

 

На рис.8 представлені навантаження по G11, G22, G33, та деформації 

U1, U2, U3.  
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Навантаження Переміщення 

 
G11 

 
U1 

 
G22 

 
U2 

 
G33 

 
U3 

Рис.8. Епюри навантажень та переміщень. 
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4.2. Визначення допустимих напружень 

Допустимі напруження отримують з вираження: 

  1 0.435 ВР

n n

 
  

   

    де n - запас міцності, що обертається печі враховуючий специфіку  її  

експлуатації,  наявність зварених швів, температуру і т.д., звичайно він  

приймається  рівним 3. 

Так як матеріалом корпуса печі є сталь ВСТ-3 та М16С з межею 

міцності  для листа товщиною (33-60)мм,  Gвр = 370-460МПа, то 

підставивши це значення у приведену формулу отримаємо: 

 
0.435 415

60,175
3

Мпа


  . 

 

 

 Висновок по працездатності конструкції та рекомендації по 

вдосконаленню 

 

Так як отримані максимальні напруження ( 10,032МПа
пр

  ) не 

перевищують допустимі напруження (  60,175МПа  ), то таку конструкцію 

можна вважати працездатною і пропонувати для роботи в промислових 

умовах. 

 

Рекомендації по вдосконаленню. 

Так як допустимі напруження суттєво перевищують максимальні, 

  5,9983
пр

   , то пропонується виконати одну з наступних рекомендацій: 

1. Зменшити товщину корпуса печі. 

2. Зменшити кількість опор для утримування печі.  

3. Розробити оптимальну схему розташування опор. 
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5.Індивідуальне завдання: Марценко В.Є. 

5.1. Графіки напружень по 1-му СЕ 

Марценко В.Е. Сеч1(кг/см^2)G11

-1,00E+01

0,00E+00

1,00E+01

2,00E+01

3,00E+01

4,00E+01

5,00E+01

6,00E+01

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

 
Марценко В.Е. Сеч1 (кг/см 2̂)G22

-1,50E+01

-1,00E+01

-5,00E+00

0,00E+00

5,00E+00

1,00E+01

1,50E+01

2,00E+01

2,50E+01

3,00E+01

3,50E+01

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марценко В.Е. Сеч1 (кг/см 2̂)Gпр

0,00E+00

1,00E+01

2,00E+01

3,00E+01

4,00E+01

5,00E+01

6,00E+01

7,00E+01

8,00E+01

9,00E+01

1,00E+02

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

 
 

Марценко В.Е. Сеч1 (кг/см^2)G33

-4,00E+01

-3,50E+01

-3,00E+01

-2,50E+01

-2,00E+01

-1,50E+01

-1,00E+01

-5,00E+00

0,00E+00

5,00E+00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
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5.2 Таблиця результатів. 
№ СЕ Фрагмент G11 G22 G33 Gпр 

12 К1 4,04E+00 1,46E+00 -1,43E-01 7,31E+00 

24 К1 6,35E+00 1,44E+00 -1,87E+00 1,43E+01 

36 К1 5,50E+00 1,42E+00 -6,47E+00 2,11E+01 

48 К1 5,51E+00 1,11E+00 -1,36E+01 3,47E+01 

60 К1 2,96E+00 -1,02E-01 -2,10E+01 4,52E+01 

72 К1 3,89E+00 -2,25E+00 -2,61E+01 5,49E+01 

12 К2 5,53E+00 -5,70E+00 -2,21E+01 4,82E+01 

12 К3 -3,42E+00 -8,26E+00 -2,30E+01 3,53E+01 

24 К3 2,01E-01 -3,11E+00 -1,56E+01 2,88E+01 

36 К3 1,60E+01 -5,64E-01 -2,14E+00 3,49E+01 

48 К3 4,23E+01 1,61E+01 1,76E+00 7,12E+01 

12 К4 4,96E+01 8,38E+00 6,28E-01 9,11E+01 

12 К5 3,80E+01 3,04E+01 2,68E+00 6,44E+01 

24 К5 3,76E+01 7,39E+00 1,98E-01 6,87E+01 

36 К5 3,95E+01 7,73E-01 2,90E-01 7,80E+01 

48 К5 4,13E+01 2,91E+00 4,23E-01 7,94E+01 

60 К5 4,26E+01 3,65E+00 4,45E-01 8,13E+01 

72 К5 4,33E+01 3,40E+00 4,20E-01 8,28E+01 

84 К5 4,33E+01 3,34E+00 4,32E-01 8,29E+01 

96 К5 4,27E+01 3,41E+00 4,63E-01 8,17E+01 

108 К5 4,15E+01 3,50E+00 5,12E-01 7,92E+01 

120 К5 3,97E+01 3,60E+00 5,78E-01 7,55E+01 

132 К5 3,73E+01 3,72E+00 6,59E-01 7,04E+01 

144 К5 3,41E+01 3,85E+00 7,54E-01 6,38E+01 

156 К5 3,02E+01 3,99E+00 8,62E-01 5,58E+01 

168 К5 2,54E+01 4,11E+00 9,76E-01 4,61E+01 

180 К5 1,98E+01 4,08E+00 1,09E+00 3,49E+01 

192 К5 1,37E+01 3,45E+00 1,13E+00 2,32E+01 

204 К5 8,87E+00 1,68E+00 -9,76E-02 1,64E+01 

216 К5 7,92E+00 1,43E+00 -7,88E+00 2,75E+01 

228 К5 5,24E+00 8,53E-01 -1,82E+01 4,31E+01 

240 К5 1,76E+00 -1,56E+00 -2,75E+01 5,55E+01 

252 К5 5,78E+00 -2,86E+00 -3,48E+01 7,39E+01 

12 К6 1,88E+01 -2,60E+00 -3,06E+01 8,59E+01 

12 К7 9,51E+00 -2,32E+00 -3,40E+01 7,79E+01 

24 К7 2,66E+00 -7,88E-01 -2,69E+01 5,59E+01 

36 К7 5,14E+00 1,04E+00 -1,79E+01 4,26E+01 

48 К7 7,58E+00 1,60E+00 -8,11E+00 2,74E+01 

60 К7 7,91E+00 1,80E+00 -3,10E-01 1,48E+01 

72 К7 1,11E+01 3,80E+00 1,39E+00 1,76E+01 

84 К7 1,59E+01 4,63E+00 1,39E+00 2,64E+01 

96 К7 2,01E+01 4,75E+00 1,33E+00 3,46E+01 

108 К7 2,32E+01 4,72E+00 1,27E+00 4,09E+01 

120 К7 2,53E+01 4,69E+00 1,23E+00 4,50E+01 

132 К7 2,63E+01 4,66E+00 1,20E+00 4,71E+01 

144 К7 2,62E+01 4,65E+00 1,19E+00 4,70E+01 

156 К7 2,51E+01 4,64E+00 1,19E+00 4,47E+01 

168 К7 2,29E+01 4,58E+00 1,20E+00 4,04E+01 

180 К7 1,96E+01 4,58E+00 1,22E+00 3,38E+01 

192 К7 1,52E+01 4,51E+00 1,18E+00 2,53E+01 

204 К7 9,86E+00 2,15E+00 7,89E-01 1,70E+01 

216 К7 4,85E+00 4,98E-01 -2,70E-01 9,57E+00 

228 К7 1,25E+01 2,62E-01 -3,39E+00 2,88E+01 

12 К8 2,42E+01 -8,65E-01 -6,07E+00 5,60E+01 
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12 К9 1,76E+01 1,19E+00 -5,20E+00 4,07E+01 

24 К9 4,93E+00 1,79E-01 -2,88E+00 1,36E+01 

36 К9 4,70E+00 1,10E+00 -1,60E+00 1,10E+01 

48 К9 3,76E+00 1,44E+00 -2,99E-01 7,05E+00 

12 К10 2,42E+01 -8,65E-01 -6,07E+00 5,60E+01 

12 К11 4,13E+01 2,91E+00 4,23E-01 7,94E+01 

24 К11 4,26E+01 3,65E+00 4,45E-01 8,13E+01 

36 К11 4,33E+01 3,40E+00 4,20E-01 8,28E+01 

48 К11 4,33E+01 3,34E+00 4,32E-01 8,29E+01 

60 К11 4,27E+01 3,41E+00 4,63E-01 8,17E+01 

72 К11 4,15E+01 3,50E+00 5,12E-01 7,92E+01 

84 К11 3,97E+01 3,60E+00 5,78E-01 7,55E+01 

96 К11 3,73E+01 3,72E+00 6,59E-01 7,04E+01 

108 К11 3,41E+01 3,85E+00 7,54E-01 6,38E+01 

120 К11 3,02E+01 3,99E+00 8,62E-01 5,58E+01 

132 К11 2,54E+01 4,11E+00 9,76E-01 4,61E+01 

 

5.3.Висновки по індивідуальному завданню. 

Максимальні навантаження в зоні фрагменту К5, що обумовлене 

вінцевою шестернею. 

  Максимальні навантаження по G11 становлять 4.96МПа в фрагменті 

К4,  G22=30.4МПа в фрагменті К5, G33=-34.8МПа в фрагменті К5, 

Gпр=9.11МПа в фрагменті К5. 

 

 

 

 

 


