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В программе обеспечено построение спектрограмм колебаний, соответ-
ствующих дискретным значениям угловых скоростей при разгоне или оста-
нове ротора, т.е. на нестационарных режимах. Для построения частотно-
временных спектрограмм с фиксацией зависимости изменения угловой ско-
рости во времени используется STFT преобразование.
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Роботу присвячено розгляданню задачі коливань прямокутної шарнірно
опертої ортотропної пластинки. Спочатку розв’язок проводиться за допомо-
гою класичної теорії вигину та поперечних коливань пластини [1] з ураху-
ванням анізотропії матеріалу, тобто математична модель складається з рів-
няння вигинних коливань пластинки, виведене Софі Жермен, і граничні умо-
ви. Але класична теорія пластин не враховує деформації серединної площини
пластинки, а прийняті в ній гіпотези справедливі лише у випадку малих про-
гинів. Саме тому в роботі представлено також розв’язання задачі коливань на
основі уточненої теорії вигину анізотропних пластин [2].

Було приділено увагу спочатку власним коливанням пластинки. Декіль-
ка перших частоти та форм цих коливань знаходяться відповідно до класич-
ної та уточненої теорії у програмі для розрахунку, написаній в пакеті симво-
льної математики Maple 13, а також в програмному комплексі кінцево-
елементного аналізу Ansys [3]. Отримані за трьома підходами результати по-
рівнюються, аналізуються, розраховуються похибки.

Потім розглядається задача про вимушені коливання пластинки під дією
зовнішнього навантаження, яке являє собою рівномірно розподілений тиск,
що діє за гармонійним законом. Цей розв’язок реалізовано в ПК Ansys. Роз-
рахунок проводиться для певного діапазону частот навантаження, в який по-
трапляють декілька власних частот пластинки. На графіку амплітудно-
частотної характеристики, який побудовано для кількох точок пластинки, са-
ме при частотах, близьких до власних, можна бачити різке зростання амплі-
туди, тобто явище резонансу. Отримані результати проаналізовано та зроб-
лено висновки.
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