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Мета роботи: дослідити напружено-деформований стан реторти окремо
при гідростатичному тиску і окремо при температурному навантаженні, а по-
тім в умові термомеханічного навантаження і порівняти ці види навантажен-
ня.

В результаті проведеного дослідження витікає, що температурна напруга
набагато перевищує механічну. Отже закріплення конструкції варто робити
далеко від місця прикладення теплового потоку, провести розрахунки з різ-
ними матеріалами, а також поліпшити охолоджування конструкції.

Список літератури: 1. Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек – К.: Механика,1971.
2. Кувыркин Г.Н. Термомеханика деформируемого твердого тела при высокоинтесивном нагруже-
нии – М.: «Издательство МГТУ», 1993. 3. Шалумов А.С., Ваченко А.С., Фадеев О.А. і ін. Введение
в ANSYS: прочностной и тепловой анализ – Ковров, 2002. 4. Дымнич А.Х., Троянский О.А. Тепло-
проводность – Д.: «ДонНТУ», 2003.
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Получение корректных оценок точности алгоритмов определения ори-
ентации в бесплатформенных инерциальных навигационных системах
(БИНС) является актуальной задачей и возможно только на аналитических
эталонных моделях вращения твердого тела. Такие модели представляют со-
бой аналитические зависимости для кажущихся поворотов и параметров ори-
ентации.

Наиболее просто аналитическая модель вращения твердого тела может
быть задана представлением кватерниона ориентации в тригонометрическом
виде
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Интегрирование выражений для i на интервале  nn t,t 1 дает
выражения для кажущихся поворотов ni , .,,i 321

В докладе приводятся полученные аналитические выражения для ка-
жущихся поворотов, отвечающих кинематической модели (1) и результаты
моделирования для различных значений ik и i . Показано, что тригономет-
рические модели описывают вращения, отличающиеся от частных случаев
интегрируемости.

Рассматриваются также и другие кинематические модели тригонометри-
ческого типа. Для них приводятся соответствующие эталонные модели ори-
ентации и результаты оценивания алгоритмов определения ориентации раз-
личного порядка.

Список литературы: 1. Бранец В.Н., Шмыглевский И.П. Применение кватернионов в задачах
ориентации твердого тела. М., 1973. 320 с.
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Ціль роботи – розробка системи автоматизованої побудови стержневої
системи з можливістю проведення подальшого аналізу та розрахунків. Цей
програмний комплекс розроблюється на кафедрі ДПМ як в учбових цілях,
так і для вирішення практичних задач.

На вітчизняному ринку широко розповсюджені CAD/CAE системи, які
дозволяють вирішувати подібні задачі. Найбільші їхні мінуси: змістовний
(перевантажений) інтерфейс та висока ціна. Останнє є найбільшою пробле-
мою для учбових закладів та малих підприємств.

Таким чином, створення власної вузькоспеціалізованої та безкоштовної
(freeware) CAD/CAE системи дозволить вирішити певні ергономічні та еко-
номічні проблемі.

У процесі роботи було створено систему з наступними властивостями:
- можливість автоматизованої побудови стержневих конструкцій завдя-

ки функції Додати балку, Видалити балку, функції редагування координат
поперечного перерізу та візуального відображення тривимірної конструкції;

- можливість проведення статичного аналізу;
- побудова КЕ сітки;
- вся інформація про модель та розрахунок відображається у логічній

деревоподібній схемі;


