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ТҮЙІНДЕМЕ 

 

 Диссертациялық жұмыста 62 бет, 20 сурет, 7 кесте, өзара бөлімшелерге 

бөлінген 4 тарау, 28 аттан тұратын оқулықтар тізім және нормативтік сілтемелер 

қамтылған. 

 Кілттік сөздер: кернеу, стерженьді элемент, динамикалық реакция, 

декомпозиция, динамикалық орын ауыстыру. 

 Жұмыстың мақсаты стерженьді элементтердің деформациялануын, 

бастапқы кернеулерін ескере отырып, сондай-ақ олардың дірілдеу процестеріне 

әсері бойынша серпінді жүйелердің динамикасын зерттеу және де тербеліс 

формасы спектрін қарай отырып, өзекті элементтердің динамикалық орын 

ауыстыруының сандық шешімін талдауды жүргізу. 

 Жұмыстың өзектілігі. Заманауи өндірістің өзекті мәселелерінің бірі – 

олардың сенімділігі, тұрақтылығы мен беріктігінің сипаттамаларын сенімді 

болжау мақсатында өнеркәсіптік өнімдерді, динамикалық жүйелер мен 

процестерді моделдеу және талдау әдістерін жетілдіру. 

Ол үшін бұл объектілердің математикалық үлгілерін мүмкіндігінше шындыққа 

жақындату үшін барлық ықтимал факторларды ескере отырып әзірлеу қажет. 

Мұндай факторлардың арасында бастапқы кернеулер бар, олардың табиғаты 

әртүрлі. Бұл жасанды түрде технологиялық үдеріс үшін бір немесе бірнеше 

себептерге байланысты бастапқы кернеулерді тудырды. Бұл табиғатта қалдық 

болып табылатын бастапқы кернеулер, құрылымдардың жетілдірілмеуі, оларды 

жинау, құю және т.б. нәтижесі болып табылады. Мұның бәрі дизайнды берік 

мағынада әлсіретіп, жұмыс өнімділігіне қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан 

серпінді жүйелердің динамикасын модельдеу әсіресе динамикалық жүйелер 

үшін өте маңызды. Есептеулер Maple бағдарламалық пакетінде жүргізілді.  
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РЕЗЮМЕ 

 

 Диссертационная работа содержит 62 страниц, 20 рисунка, 7 таблицу, 4 

главы состоящихся из подглав, список литературы, состоящий из 28 

наименований и нормативные ссылки. 

 Ключевые слова: напряжение, стержневой элемент, динамическая 

реакция, декомпозиция, динамические перемещения. 

 Целью работы является изучение динамики упругих систем с учетом их 

деформируемости и начальных напряжений, исследованию влияния последних 

на вибрациооные процессы.   

Актуальность работы. Одним из актуальных проблем современного 

производства является совершенствование методов моделирования и анализа 

промышленных изделий, динамических систем  и процессов с целью 

достоверного прогноза по их надежности, устойчивости и обеспечения 

прочностных характеристик.  

Для этого необходимо разрабатывать математические модели указанных 

объектов с учетом всевозможных факторов, чтоб максимально ее приблизить к 

реальности. Среди таких факторов имеют место начальные напряжения, природа 

которых различна. Это искусственно созданные начальные напряжения, 

необходимые для технологического процесса по тем или иным причинам.  Это 

начальные напряжения, носящие остаточный характер, как результат 

несовершенства конструкций, их сборки, литья и др. Все это может ослабить 

конструкцию в прочностном смысле и подвергнуть опасности выполнения 

работ. Поэтому моделирование динамики упругих систем  носит актуальный 

характер, особенно для динамических систем. Вычисления проводились в 

программном пакете Maple. 
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SUMMARY 

 

The dissertation work contains 62 pages, 20 images, 7 table, 4 chapters consisting 

of sub-chapters, list of references, consisting 28 names and normative references. 

Key words: tension, rod element, dynamic reaction, decomposition, dynamic 

displacements. 

The aim of the work is to study the dynamics of elastic systems with regard to their 

deformability and initial stresses, to study the influence of the latter on vibration 

processes. 

Actuality of work. One of the topical problems of modern production is the 

improvement of methods for modeling and analyzing industrial products, dynamic 

systems and processes with a view to reliable prediction on their reliability, stability 

and strength characteristics. 

To do this, it is necessary to develop mathematical models of these objects, taking into 

account all possible factors, so as to bring it as close to reality as possible. Among such 

factors, there are initial stresses, the nature of which is different. This artificially 

created initial stresses, necessary for the technological process for one reason or 

another. These are initial stresses that are residual in nature, as a result of imperfection 

of structures, their assembly, casting, etc. All this can weaken the design in a durable 

sense and endanger the performance of work. Therefore, the modeling of the dynamics 

of elastic systems is actual, especially for dynamic systems. Calculations were carried 

out in the software package Maple. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

𝜎𝑆 – созылу-сығылу кернеуі 

𝜎𝑀 – иілу кернеуі 

𝜎𝑓,𝑒 – бастапқы қисаю кернеуі 

𝜎𝑟𝑒𝑠 – қорытқы кернеу 

𝑀 – момент 

𝑆 – бойлық күштер 

𝐺 – ауырлық күші 

𝑃 – қысым күші  

ℎ – биіктік  

𝑙 – ұзындық  
t –уақыт 

𝑇 – период 
𝜈 – пульсация жиілігі  

𝜔 – бұрыштық айналу жылдамдығы 

𝑊𝜎𝛼
 – вариацияның максимальды коэффициенті 

𝜇 – динамикалық коэффициент 

𝐸𝐼 – иілгіш қаттылығы 

𝑦0 – деформацияланған өзектің тербелу осінің ығысуы 

𝜔𝑗 – бүкпенің циклдік жиілігі  

𝜑𝑗 – бүкпенің бастапқы фазасы 

𝛼𝑖 – форма коэффициенті 

ℵ – жүктеменің екіжиіліктік режиміне байланысты ұзаққа шыдамдылығын 

төмендететін  коэффициент 

𝑓𝒷  – аз жиілікті құраушы кернеудің жиілігі 

𝑓𝐻 – жоғары жиілікті құраушы кернеудің жиілігі 

 

 

 

 

  



9 

 

КІРІСПЕ 

 

Жұмыстың өзектілігі. Заманауи өндірістің өзекті мәселелерінің бірі – 

олардың сенімділігі, тұрақтылығы мен беріктігінің сипаттамаларын сенімді 

болжау мақсатында өнеркәсіптік өнімдерді, динамикалық жүйелер мен 

процестерді моделдеу және талдау әдістерін жетілдіру. 

Ол үшін бұл объектілердің математикалық үлгілерін мүмкіндігінше 

шындыққа жақындату үшін барлық ықтимал факторларды ескере отырып 

әзірлеу қажет. Мұндай факторлардың арасында бастапқы кернеулер бар, 

олардың табиғаты әртүрлі. Бұл жасанды түрде технологиялық үдеріс үшін бір 

немесе бірнеше себептерге байланысты бастапқы кернеулерді тудырды. Бұл 

табиғатта қалдық болып табылатын бастапқы кернеулер, құрылымдардың 

жетілдірілмеуі, оларды жинау, құю және т.б. нәтижесі болып табылады. Мұның 

бәрі дизайнды берік мағынада әлсіретіп, жұмыс өнімділігіне қауіп төндіруі 

мүмкін. Сондықтан серпінді жүйелердің динамикасын модельдеу әсіресе 

динамикалық жүйелер үшін өте маңызды.  

Жұмыстың мақсаты – стерженьді элементтердің деформациялануын, 

бастапқы кернеулерін ескере отырып, сондай-ақ олардың дірілдеу процестеріне 

әсері бойынша серпінді жүйелердің динамикасын зерттеу. 

Жұмыста қойылған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер қойылды: 

a. Стерженьді элементтерде кернеуді анықтау әдістерін зерттеу 

b. Стерженьді элементтердің төзімділігін және шыдамдылығын зерттеу  

c. Декомпозиция әдісі бойынша құрылымдағы стержень осінің қисаюы 

нәтижесінде пайда болған бастапқы кернеулердің өрісінің динамикалық 

реакцияға әсерін көрсету 

d. Серпінді стерженьді элемент құрылымдарының моделін олардың 

бастапқы кемшіліктерін ескере отырып модельдеу 

e. Тербеліс формасы спектрін қарай отырып, өзекті элементтердің 

динамикалық орын ауыстыруының сандық шешімін талдауды жүргізу  

Жұмыстың жаңалығы бастапқы кернеулер факторларын ескеретін 

динамикалық жүйелердің серпінді элементтерінің сызықты емес динамикасын 

модельдеу мәселелерін шағын зерттеу арқылы анықталды. Нәтижелер түрлі 

салалар мен адам қызметінің салаларында кеңінен практикалық қолдану болып 

табылады. 

Зерттеу нысаны ретінде стерженьді элемент және стерженьді элементпен 

байланысты бақыланатын параметрлер болып табылады. 

Зерттеу пәні ретінде стерженьді элементтің динамикалық реакциясын 

анықтау болып табылады. 

Әдiстемелiк және зерттеу әдістерін таңдау кезінде бастапқы 

кемшіліктермен қолданбалы міндеттерді шешу қарастырылды. Математикалық 

модельді таңдау барысында, шетелдік зерттеушілердің жұмыстары 

қарастырылды. Сонымен қатар теміржол көпірлерінің стерженьді элементтері 

мысал ретінде қарастырылды. Ауытқу функциясының есептелінуі Maple 

қолданбалы бағдарламасында жүзеге асырылды. 
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Жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы. Берілген 

жұмыстағы зерттеулерден алынған нәтижелерді түрлі салалар мен адам 

қызметінің салаларында кеңінен практикалық қолданыс ретінде пайдалануға 

болады. 
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I      БАСТАПҚЫ КЕРНЕУ 

 

1.1  Бастапқы кернеу және Био бастапқы кернеулі орта теориясы 

 

Көптеген физикалық және механикалық жүйелерге қандай да бір сыртқы 

әсерлер болмағанда оларда кернеу өрісі болатыны белгілі. Бұған жер қабатын, 

тау сілемдерін, сондай-ақ металлургиялық, машина жасау және басқа да 

өнеркәсіп салаларының бұйымдарын жатқызуға болады, яғни оларда термиялық, 

механикалық және басқа да өңдеулер барысында қалдық кернеулер сақталады. 

Көпшілік мақұлдаған терминологияның болмауы себепті бұл кернеулерді ішкі, 

меншікті, бастапқы және басқалар деп атайды [1].  

Осы жерде және бұдан әрі «бастапқы кернеу» терминін қолданатын 

боламыз. Механикалық мәнде олар материалдың серпімділік қасиеті аясындағы 

кез келген түрдегі кернеулерден ешқандай ерекшелігі жоқ - олар үшін де 

суперпозиция заңы орындалады. Пластикалық ағым жағдайында бастапқы 

кернеулердің қайта таратылуында жасалатын сандық өзгерісі байқалады [2]. 

Бастапқы кернеулер өз табиғатына қарай түрлі болады, соның салдарынан 

соңғылар шартты түрде қалдық және жасанды түрде жасалған деп бөледі.  

 

а)  Қалдық кернеулер 

• Қалдық кернеулер көбінесе технологиялық операциялардан (балқыту, 

соғу, термиялық және механикалық өңдеу) кейін  конструкциялар бөлшектерінде 

туындай отырып, машина жасау және металлургияда кездеседі.  

Олардың туындауы негізінде әдетте материалдың көлемді түрде тұрақты 

өзгеруі жатады. Қалдық кернеулердің жалпы қасиеті – тіпті, материалда серпімді 

потенциалды энергияның айтарлықтай қоры жинақталуымен ілесетін, 

пластикалық деформация нәтижесінде туындаса да, әрдайым серпімді болуы. 

Қалдық кернеулермен немесе қалдық кернеулердің және жұмсалған жүктеме 

кернеулерінің бірлескен әрекетімен негізделетін, сәйкес материалдың жабық 

энергиясы авариялық жағдайды туындатуы мүмкін.  

• Айтарлықтай қалдық кернеулердің басқа да көздері - дәнекерлеу 

жұмыстары, сондай-ақ бөлшектерді механикалық өңдеу болып табылады 

(өткірлеу, фрезерлеу, тегістеу және басқалар). 

 Осы кернеулердің ерекшеліктері мынада: біріншілері локальды сипатта, 

ал қалғандары тәжірибе жүзінде тек беткі қабатта, тереңдігі бірнеше он 

милиметрге әрекет етеді және де, зерттеулер көрсеткендей, олардың барлығы 

бөлшектер мен конструкциялардың эксплуатациялық құрамына айтарлықтай 

әсер етеді. Тәжірибеде мынадай жағдайлар орын алған, яғни қолданыстағы 

кернеулердің төмен деңгейдегі бұзылулары немесе соңғылардың 

эксплуатацияның бірінші сағатында болмауы жағдайы түрлі сипаттағы қалдық 

кернеулердің қолайсыз таратылуымен жиі байланысты болған (1,2-суреттер).  

Сынғыш және жұмсақ материалдарды тұрақты жүктеу режимінде, 

тиісінше, оларда созатын және сығатын қалдық кернеулердің болуының керек 

емес екені эксперимент жүзінде белгілі болды.  
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Құбылмалы жүктеменің әрекет етуі барысында қалдық кернеудің 

конструкцияның беріктігіне әсер етуі мәселесі ерекше назарға лайық. 

Зерттеушілердің   танып білуі бойынша машиналар бөлшектері сынуының көбі 

қажу құбылыстарымен болған. Құбылмалы жүктемемен туындаған қалдық 

кернеулер қайта жүктеу нәтижесінде прогрессивті түрде өзгеруі мүмкін екенін 

зерттеулер көрсетті. Бұл өзгерістердің маңыздылығы мен сипаты материалдың 

механикалық құрамы мен кернеулі күйінің сипатына тәуелді [3] – үстіңгі сығу 

кернеулерінің пайда болуын тудыратын кез келген процесс созатын қалдық 

кернеулер қолайсыз әрекет еткенде қажулық беріктігін арттырады. Бұдан басқа, 

сығатын қалдық кернеулердің қажулық беріктігінің артуына әсер етуі үлкен 

дәрежеде жұмсақ материалдар үшін және кернеулердің концентрациясы 

барысында байқалады.  

 

 

 

қалдық 

r 
O 

созылу 

сығу 

Сурет 1 – Дискіні пластикалық деформациялаудан 

кейінгі айналма қалдық кернеулер диаграммасы  
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б) Жасанды кернеулер 

Керексіз қалдық кернеулермен және олармен күресу қажеттігімен қатар, 

техникада бастапқы кернеуді жасанды түрде (мақсатты) жасау тәжірибеде 

кеңінен қолданылуда. Олар бөлшектер мен конструкциялардың беріктігі мен 

сенімділігін арттырудың қосымша резерві ретінде қолданылады [4].  

• Машина жасауда арнайы технологиялық процестер қолданылады, олар 

материалдың бастапқы кернеуін қолайлы таратуға бағытталған.  

Мысалы, оның үстіңгі қабатында сығатын бастапқы кернеулерді жасау 

және басқалар. Мұндай процестерге роликтермен жүргізіп сынау, үрлеп өңдеу, 

ширату және басқалар жатады.  Процестің оңтайлы таңдалған технологиясы 

барысында бөлшектердің қажулық беріктігінің 50-150% дейін артуы 

байқалатыны белгіленген 50-150%.  

• Басқа жақтан алып қарағанда, машина жасауда таспалы, арқанды және 

басқа да түрдегі иілмелі элементтер кеңінен қолданылады, олардың жұмыс 

жасауы алдын ала серіппе немесе арнайы жүктер арқылы созумен қамтамасыз 

етіледі [5].  

Яғни, иілмелі элементтерде бастауыш кернеулермен  белгілі түрде 

жасалған механизмдер бар. Сәйкес жұмсалған жүктемеден туындайтын 

кернеулері бар бір белгідегі бастапқы кернеулерден, әсіресе олардың 

концентрациясы аймағынан  аулақ болу қажет.  

Осылайша,  бастапқы кернеулі материалдардың жұмсақ немесе жалған 

жұмсақ бұзылу механикасын зерттеу деформацияланатын қатты дененің 

бейсызықты немесе сызықтандырылған механикасын қолдану қажеттілігімен 

байланысты [6].  

в) Био бастапқы кернеулері бар орталардың теориясы 

Бастапқы кернеулері бар орталардың негізгі теңдеулері Треффтцпен, 

Нейбермен, Гринмен және Зернамен [7] үлкен деформациялардың жалпы 

теориясы негізінде, тензорлық анализды қолдана отырып алынды. Бейсызықтық 

беріктіктің біртума теориясын М.А. Био жасады [8], ол тензорлық есептеу 
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білімін немесе математиканың басқа да арнайы тарауларын білуді талап етпейтін 

элементарлы әдістерді қолданды. Ортаның кернеулі күйін зерттей отырып және, 

бұл ретте, бұрылыстың бұрыштары мен жылжуы, ұзартылуы бірлікпен 

салыстырғанда аздау екенін болжамдады, яғни В.В. Новожиловтың оңайлатудың 

екінші жүйесіне баламалы, М.А. Био тік бұрышты декарттық координаттар 

жүйесіне қатысты дене беріктіктің классикалық теориясының тепе-теңдік 

теңдеулеріне сәйкес бастапқы кернеулердің аясы әсерінде деп есептеді.   

Зерттелетін дененің кейбір дара квадратының ( , )P x y нүктесінің бастапқы 

кернеу компоненттері  ij

o
 ретінде анықталсын дейік (сурет 3). Дененің 

деформациясы нәтижесінде оның кез келген  ( , )P x y  нүктесі   ( , )P    өтеді,

кернеу тензоры мынадай арақатынаста анықталатын болады: 

 

 11 ,...s  = +                                                                   (1.1) 

 

мұнда s -  деформация нәтижесінде P ( , )  нүктесі кернеуінің өсімі. 

Бұдан әрі дефоромацияланған ортаның элементі бұрыштың бірлігімен 

салыстырғанда аздауына қарай бұрылады ( )0,5z
v u

x y
  = −

 
,  осыдан кейін 

онда кернеу болады: 

  

11 11 11,...s = +                                                                     (1.2)  

        

s11 бар жерде – деформацияланған элементтің бұрылған осьтеріне қатысты 

кернеулердің өсімі.  

Нүкте айналасындағы ортаның деформациялануының көрсетілген 

ыдырауы оңайлатудың қабылданған Био жүйесінің арқасында мүмкін.    

Кернеулер компоненттерінің координата жүйелерінің бірінен екіншісіне 

өзгеруінің белгілі формулаларын қолдана отырып және кернеулердің өсімі мен 

бұрылыстар – аздауының бір ретінің шамалары екенін болжамдап, Био мынадай 

арақатынастарды алды: 

 

11 12

22 12

12 11 22

2 ,

2 ,

( ) .

s s

s s

s s







 

 

  

= −

= +

= + −

                                                         (1.3)  

 

Жоғарыдағы бірінші реттегі аздауының шамалары назарға алынбады. Үш 

өлшемді жағдайда мыналар бар:   

      

 

11 32,..., ,s s      = + = +

− − − − − − − − − − − − − − − − −
                                      (1.4)  
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11 11 11 32 32 32,..., ,s s   = + = +

− − − − − − − − − − − − − − − − − − −
                                        (1.5)  

 

Кернеулер компоненттері өзгерістерінің формулалары   шағын 

бұрышына осьтер жүйелерінің бұрылысы барысында тек  s s x y z11 22, ,..., , ,  

аздауының бірінші ретін есепке ала отырып, мынадай түрде болады:  

 

11 11 31 12

23 23 22 33 12 31

2 2 ,

( ) ,

y z

x y z

s

s





     

        

= + + −

= + + − − +
                      (1.6) 

 

 ij ijs
o

+  бар жерде – деформацияланған элементтің бұрылған остеріне қатысты 

кернеулер компоненттері. 

 
Осылайша, кернеулердің өсуі, Биоға сәйкес, ортаның элементтеріне 

қатысты локальды бұрылған координаталардың декарттық жүйесінде 

айқындалған. Сондықтан, олар тек материалдың физикалық өасиетіне тәуелді 
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Сурет 3 – Жеке элемент деформациясы 
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болады және орта элементтерінің бұрылыстары өсуімен байланысты емес, бұл 

геометриялық тектегі кернеулердің өсуі бөлігін болдырмайды.  

Бастапқы кернеулері бар ортаның тепе-теңдігі теңдеуін құрастыру үшін 

жіберілетін пункт - деформацияланған орта көлемі элементінің тепе-теңдігі 

теңдеуі болмақ 

 

( , , ) ( , , ) 0,
ij

i

X


      


 + =                                           (1.7) 

 

 (1.6) теңдеуді бастапқы жайға қатыстыра отырып, мыналарға ие боламыз:  

 

( ,, , ) 0,
xyxx xz

AA A
X

x y z

 
  

  
+ + + =                                 (1.8) 

 

мұнда     

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )
xx

d d d
A

d y z d y z d y z
  

     
  = + +                          (1.9) 

 

Қалған теңдеулер индекстерді циклдік қойып шығарады.  
( , )

( , )

d

d y z

   – x, y, z ауыспалы жұптарын   , ,    жұптарына түрлендіру 

якобианы. 

 (1.9) оңайлатуды енгізе отырып (тек  eij    және   бірінші дәрежедегі 

мүшелерді ұстау), Био мынадай қозғалыс теңдеуін және шектік жағдайды алды: 

 
2

2
,

ij jkik ik
jk ik jk

j j j j

s u
e

x x x x t

   
  

    
+ + − =                          (1.10) 

 

( ) .i ij kj ik ij kk ik jk jf s e e n    = + + −                                (1.11) 

  

Бионың ұсынған теориясы қарапайым, ыңғайлы және бастапқы кернеулері 

бар ортаның динамикасы мәселелерін зерттеу үшін табысты түрде қолданыла 

алады.  

 

 

 

1.2  Бастапқы  кернеулі ортаның ерекшеліктері. Машиналардың алдын ала 

кернеулі элементтерін үлгілеу 

 

Механизмдер мен машиналардың динамикалық модельдерінің 

геометриялық бейсызықтығының басқа да көздері бастапқы кернеулері бар 
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элементтер болып табылады. Соңғылары қандай да бір сыртқы әсерлердің оларға 

әрекеті болмағанда машиналар элементтерінде орын алуы мүмкін.  

Көпшілік мақұлдаған терминологияның болмауы себепті бұл кернеулерді 

ішкі, меншікті, бастапқы және басқалар деп атайды [9]. Осы жерде және бұдан 

әрі «бастапқы кернеу» терминін қолданатын боламыз. Механикалық мәнде олар 

материалдың серпімділік қасиеті аясындағы кез келген түрдегі кернеулерден 

ешқандай ерекшелігі жоқ, бастапқы кернеулер өз табиғатына қарай түрлі болады, 

соның салдарынан соңғылар шартты түрде қалдық және жасанды түрде жасалған 

деп бөледі.  

Қалдық кернеулер көбінесе технологиялық операциялардан (балқыту, 

соғу, термиялық және механикалық өңдеу) кейін  конструкциялар бөлшектерінде 

туындайды. Олардың туындауы негізінде әдетте материалдың көлемді түрде 

тұрақты өзгеруі жатады. Қалдық кернеулердің жалпы қасиеті – тіпті, материалда 

серпімді потенциалды энергияның айтарлықтай қоры жинақталуымен ілесетін, 

пластикалық деформация нәтижесінде туындаса да, әрдайым серпімді болуы, 

яғни өзі немесе жұмсалған жүктеме кернеулерінің бірлескен әрекеті барысында 

авариялық жағдайды туындатуға себепші болуы мүмкін.  

Айтарлықтай қалдық кернеулердің басқа да көздері - дәнекерлеу 

жұмыстары, сондай-ақ бөлшектерді механикалық өңдеу болып табылады 

(өткірлеу, фрезерлеу, тегістеу және басқалар). 

Осы кернеулердің ерекшеліктері мынада: біріншілері локальды сипатта, ал 

қалғандары тәжірибе жүзінде тек беткі қабатта, тереңдігі бірнеше он милиметрге 

әрекет етеді және де, зерттеулер көрсеткендей, олардың барлығы бөлшектер мен 

конструкциялардың эксплуатациялық құрамына айтарлықтай әсер етеді [10]. 

Тәжірибеде мынадай жағдайлар орын алған, яғни қолданыстағы кернеулердің 

төмен деңгейінде, әрі тіпті олар болмағанда, машиналарды эксплуатациялаудың 

бірінші сағатында бөлшектері бұзылған, олар түрлі сипаттағы қалдық 

кернеулердің қолайсыз таратылуымен байланысты болған. 

Сынғыш және жұмсақ материалдарды тұрақты жүктеу режимінде, 

тиісінше, оларда созатын және сығатын қалдық кернеулердің болуының керек 

емес екені эксперимент жүзінде белгілі болды. 

Құбылмалы жүктеменің әрекет етуі барысында қалдық кернеудің 

конструкцияның беріктігіне әсер етуі мәселесі ерекше назарға лайық. 

Зерттеушілердің   танып білуі бойынша машиналар бөлшектері сынуының көбі 

қажу құбылыстарымен болған. Құбылмалы жүктемемен туындаған қалдық 

кернеулер қайта жүктеу нәтижесінде прогрессивті түрде өзгеруі мүмкін екенін 

зерттеулер көрсетті. Бұл өзгерістердің маңыздылығы мен сипаты материалдың 

механикалық құрамы мен кернеулі күйінің сипатына тәуелді – үстіңгі сығу 

кернеулерінің пайда болуын тудыратын кез келген процесс созатын қалдық 

кернеулер қолайсыз әрекет еткенде қажулық беріктігін арттырады. Бұдан басқа, 

сығатын қалдық кернеулердің қажулық беріктігінің артуына әсер етуі үлкен 

дәрежеде жұмсақ материалдар үшін және кернеулердің концентрациясы 

барысында байқалады.  

Керексіз қалдық кернеулермен және олармен күресу қажеттігімен қатар, 

техникада бастапқы кернеуді жасанды түрде (мақсатты) жасау тәжірибеде 
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кеңінен қолданылуда, олар машина бөлшектерінің беріктігі мен сенімділігін 

арттырудың қосымша резерві ретінде қолданылады [11].  

Бұл үшін машина жасауда роликтермен жүргізіп сынау, үрлеп өңдеу, 

ширату және басқа да жолдармен бастапқы кернеуді қолайлы етіп тарату үшін 

бағытталған арнайы технологиялық процестер қолданылады, яғни бұл  

бөлшектердің қажулық беріктігін 50-150% дейін арттыруға әкелуі мүмкін.  

Машина элементтерінде бастапқы кернеулерді жасаудың басқа да себебі – 

соңғылардың конструкциялық ерекшеліктері болып табылады, яғни 

машиналардың металл сыйымдылығын төмендету мақсатында иілімді берілісті 

қолдану және берік элементтердің бойлай бүгілу мәселелерін жою. Бастапқы 

кернеулер соңғыларды серіппе мен арнайы жүк арқылы созу үшін қолданылады 

[12], сондай-ақ жабық берік контуры бар механизмдердің кинематикалық 

тізбегін күшпен тұйықтау үшін қолданылады.  

Механизмдердің конструктивті қажеттілігімен туындаған бастапқы 

кернеулер, қалдық кернеулер секілді олардың динамикасына және беріктік 

қасиетіне айтарлықтай әсер етеді. Бір жағынан, бастапқы кернеулер жұмыс 

процесінде босауы немесе алынып тасталуы мүмкін, ол берілген қозғалыс 

заңдылығынан механизмнің ауытқуына және қозғалыстағы жұлқынуға әкеп 

соғатын жұмсақ элементтерді созуда байқалады. Басқа жақтан алып қарағанда, 

бастапқы кернеулермен ортаны динамикалық үлгілеу конструктивтік 

қажеттілікпен жасалатын бастапқы созу кернеулерінің орнықты өрісі 

механизмдердің жұмысы үрдісінде циклдік жүктемемен өзара күрделі 

байланысқа түсіп, динамикалық жағдайға енуімен қиындайды.  Соңғысы оларда 

күрделі толқындық құбылыстардың пайда болуына ықпал етеді, олардың таралу 

жылдамдығы ауыспалы сипатта болады. А.Н. Гузя мен басқалардың бастапқы 

кернеулері бар орталарда толқындық процестерді зерделеу бойынша зерттеу 

нәтижелері [12-15] айтарлықтай бастапқы кернеулердің тензорларына тәуелді. 

Бұдан басқа, жұмсалған жүктемеден туындайтын кернеулері бар бір белгідегі 

бастапқы кернеулерден, әсіресе олардың концентрациясы аймағынан  аулақ болу 

қажет [16].  

Осыған байланысты, бастапқы кернеулердің орнықты өрістерінің өзара 

әсері сипатын және оны экплуатациялау кезінде механизмнің берік топтық 

механизмінің  ұйытқымалы жағдайын зерттеу практикалық қызығушылықты 

көрсетеді. Көрсетілген міндетті шешу бастапқы кернеулері бар орта 

теорияларын тарту қажеттілігімен және бейсызықтық механиканың айтарлықтай 

күрделі математикалық аппаратын қолданумен байланысты.  

Бастапқы кернеулері бар орталардың негізгі теңдеулері Треффтцпен, 

Нейбермен, Гринмен және Зернамен [7] үлкен деформациялардың жалпы 

теориясы негізінде, тензорлық анализды қолдана отырып алынды. Бейсызықтық 

беріктіктің біртума теориясын М.А. Био жасады [8], ол тензорлық есептеу 

білімін немесе математиканың басқа да арнайы тарауларын білуді талап етпейтін 

элементарлы әдістерді қолданды.  

Бионың ұсынған теориясы қарапайым, ыңғайлы және бастапқы кернеулері 

бар ортаның динамикасы мәселелерін зерттеу үшін табысты түрде қолданыла 

алады.  
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Машиналардың алдын ала кернеулі элементтері динамикасын үлгілеу үшін 

Бионың бастапқы кернеулері бар орта теориясын қолданамыз. Бионың ізімен, 

бұрылыстың бұрыштары мен жылжуы, ұзартылуы бірлікпен салыстырғанда 

аздау екенін болжамдаймыз, яғни В.В. Новожиловтың оңайлатудың екінші 

жүйесіне баламалы, бұл ретте, М.А. Био тік бұрышты декарттық координаттар 

жүйесіне қатысты дене беріктіктің классикалық теориясының тепе-теңдік 

теңдеулеріне сәйкес бастапқы кернеулердің өрісі әсерінде деп есептеді.   

Бастапқы кернеулері бар ортаның тепе-теңдігі теңдеуін құрастыру үшін 

жіберілетін пункт – деформацияланған орта көлемі элементінің тепе-теңдігі 

теңдеуі болмақ  
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якобианы. 

Қалғандары индекстердің циклдік қойып шығарумен шығады.  

 (1.14) оңайлатуды енгізе отырып, бейсызықтық  нәтижелері бар 

қозғалыстың түрлі теңдеулерін алуға болады [15], сондай-ақ (1.14)  ije  және    

мүшелерін бірінші дәрежеден аспайтындай (1.14) ұстау барысында беріктіктің 

классикалық теориясын алуға болады: 
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және шектік шарттары: 
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II ФЕРМАНЫҢ ШЫДАУ БЕРІКТІЛІГІ МЕН ТӨЗІМДІЛІГІН ҚҰРЫЛЫМ 

САРАПТАМАСЫ  ЖӘНЕ ӨЗЕКТЕГІ КЕРНЕУ ДЕҢГЕЙІ НЕГІЗІНДЕ 

БАҒАЛАУ 

 

Өзекті элементті материалдардың шыдау беріктілігін, төзімділігін бағалау 

үшін және соның салдарынан болатын құрылғы құрамындағы жұмысының 

төзімділігін болжалдау үшін жылжымалы құрам өткен кезде пайда пайда 

болатын фермадағы өзектің динамикалық кернеуін анықтау қажет. Нормативті 

документтерде өзекті элементтердің динамикалық иілуіне шектеудің жоқтығын 

ескере отырып, кернеудің шамасы шеткі талшықтарында өзекті ферманың 

тербеліс қауіпсіздігінің бағалау белгісінде қызмет атқарады деп ескеруімізге 

болады. 

 

2.1  Ферманың өзекті элементтерінде кернеуді анықтау әдісі 

 

Құрылым арасындағы тербеліс барысында басты фермалардың өзекті 

элементтері созылу-соғылу және иілу деформацияларын сезінеді. Әрбір аталған 

деформациялар тиісті созылу-сығылу 𝜎𝑆 және иілу 𝜎𝑀 кернеуінің пайда болу 

себебі болып табылады. Деформацияның бұл түрлерінің өзекті элементтердің 

орын ауыстыруына қатысты әсер етуі ферманың статикалық және динамикалық 

есептелуінде ақырлы элементтер әдісі арқылы көрсетілген. 

Өзекті элементтерді декомпозициялық әдісін пайдалану арқылы зерттеу 

динамикалық қозғалысқа айтарлықтай әсер ету уақыт бойынша өзгеретін бойлық 

күштер құрылатын иілу моментінде байқалатынын көрсетті. Мұндай 

моменттердің пайда болуы өзек осінің бастапқы майысуы және құрылым 

құраудағы қателіктерден кесірінен қосымша эксцентриситетті бойлық 

күштердің бар болуынан пайда болады.  Бастапқы анықталмаған кернеуді 𝜎𝑓,𝑒 

ескере отырып, сонымен қатар өзекті элементтің шеткі талшықтарындағы 

қорытқы кернеу  𝜎𝑟𝑒𝑠 үшін келесі теңдікті аламыз: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑠 = ±𝜎 ± 𝜎𝑓,𝑒 = ±𝜎𝑆 ± 𝜎𝑀 ± 𝜎𝑓,𝑒 = ±
𝑆

𝐹
±

𝑀

𝑊
±

𝑀𝑓,𝑒

𝑊
        (2.1) 

 

Мұндағы 𝜎 = ±𝜎𝑆 ± 𝜎𝑀 –өзектің қимасындағы бастапқы анықталмаған ферманы 

ескерусіз алынған толық талщықты кернеу, S – өзектегі толық бойлық күштер, M 

– x координаты бойынша алынған қимадағы толық иілу моменті, 𝑀𝑓,𝑒 – шарт 

бойынша алынған өзек осінің бастапқы майысуы және қосымша 

эксцентриситетті бойлық күштердің бар болуынан алынған аналогты күш 

факторы; F және M – көлденең қиманың ауданы және қарастырылып отырған 

элементтің қарсыласу моменті. Теңдіктегі белгілер (2.1) қарастырылып отырған 

элементтің шеткі талшықтарындағы созылу және сығылуына сәйкес келеді 

(сәйкесінше “+” немесе “-”). 

Толық бойлық күштер мен майысу моменттерінің құрамында меншікті 

күш бойынша анықталған құрылым аралықтары (𝑆0, 𝑀0 және 𝑀0𝑓,𝑒) және сол 

сияқты уақыт өзгерісі  бойынша қозғалатын күш (сәйкесінше 
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𝑆0(𝑡), 𝑀0(𝑡) және 𝑀0𝑓,𝑒(𝑡)) біріктірулері кездеседі. Диссертациялық жұмыстағы 

көрсетілген тұрақты жүктемелерден тұратын күштік факторлар (𝑀0𝑓,𝑒  

ескерусіз), сонымен қатар олардың сәйкесінше бойлық және иілу кернеулері 𝜎𝑆 

және 𝜎𝑀 ферманың статикалық есептеу модельдері АЭӘ пайдалану  арқылы 

анықталады. Қарастырылып отырған өзекті элемент қимасының құрылымдағы 

меншікті салмағының 𝜎0
𝑀𝐴𝑋 және 𝜎0

𝑀𝐼𝑁 кернеулері 1-кестеде көрсетілген. Бұл 

ретте 𝜎0
𝑀𝐴𝑋 үшін модулі үлкен болатын талшықты кернеулер қолданылады. 

Уақыт өзгерісі бойынша күш туғызатын айнымалы құрамдас кернеуге келетін 

болсақ, онда басым деформацияларды анықтау үшін ферманың өзектерінде 

уақыт өзгерісі бойынша күшке оның максимальды шамасын, яғни пойыздың өту 

барысында пайда болатын ∆𝜎𝑆
𝑚𝑎𝑥 және ∆𝜎𝑀

𝑚𝑎𝑥 көрсету мән-мағына береді. 

Сонымен қатар айнымалы бойлық кернеуді есептеу ешқандай қиындық 

тудырмайды (∆𝜎𝑆 =
∆𝑆(𝑡)

𝐹
), ал иілу кернеуін ∆𝜎𝑀 анықтау кейбір 

ерекшеліктермен байланысты болады. 

Ферманың жалпы тербеліс моделінің сараптамасында АЭӘ бойынша және 

әрбір өзекті элементтің орнықты тербелістерінің сараптамасында 

декомпозициялық модель арқылы пойыздардың сәйкес құрылым аралыққа 

байланысты өтуіндегі өзектің орта қималарының 𝑦(𝑥, 𝑡) орын ауыстыруына 

қатысты хронограммалар алынды. Кез келген бұл графиктерді пайдалана 

отырып, сонымен қатар өзек тербелісінің негізгі формасының алғашқы 

жуықтауын қабылдай отырып, алғашқы басты тербелістегі өзек нүктелерінің 

қозғалыс заңын сипаттайтын уақыт бойынша алынған функциясы үшін, келесі 

теңдікті аламыз: 

 

𝑞1(𝑡) = 𝑦(𝑥, 𝑡)/𝑋1(𝑥).         
 

Зерттеу барысында көрсетілген жорамал, тербелістің жоғарғы түрлерінің  

өзек нүктелерінде орын ауыстыруы тек жоғарғы жылдамдықтағы қозғалыстарда 

болатындығын байқауымызға болады. Мысал ретінде, аспаның ортасындағы 

динамикалық иілудің үшінші формадағы тербелістегі әсері 117-120 м/с 

жылдамдықпенқозғалатын пойыздың 15%-ын құрайды. 

Сонымен қатар динамикалық қозғалысқа 𝑦(𝑥, 𝑡) қатысты шама бойлық күштерге 

𝑆(𝑡) еш әсері болмайды деген жайтты ескеру керек (реализация ықтималдылығы 

өте аз болатын параметрлі тербеліс режимін ескермей отырып). Бұл қарапайым 

тербеліс режиміндегі динамикалық реакция 𝑦(𝑥, 𝑡) тек деформациялық иілуде 

ғана ескерілген. Онда иілу кернеуі ∆𝜎𝑀 үшін келесі өрнек дұрыс: 

 

∆𝜎𝑀 = ±
𝑀

𝑊
= ±

𝐸𝐼

𝑊

𝜕2𝑦(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2                                      (2.2) 

 

Өзектің динамикалық иілуіндегі тек оның қозғалысын негізгі тербеліс 

формасы бойынша аппроксимациялау арқылы және қорапты мен H-үлгісіндегі 

ферма элементтерінің қимасын 𝑊 =
2𝐼

ℎ
, мұндағы h – қиманың биіктігі, қолдана 
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отырып, қимадағы талшықты иілу кернеуін анықтау үшің x координатасы 

бойынша келесі өрнекті аламыз: 

 

∆𝜎𝑀 =
𝐸ℎ

2
𝑞1(𝑡)𝑋1

′′(𝑥)                                                        (2.3) 

 

Мұндағы 𝑋1
′′(𝑥) – өзектің бірінші меншікті тербеліс формасын сипаттайтын            

x координатасы бойынша алынған фундаментальды функцияның екінші реттік 

туындысы; серпімді бекітілімдегінің соңында бұл функция келесі түрде болады: 

 

𝑋1
′′(𝑥) = −𝐴1

𝜗1
2

𝑙2
cos 𝜗1

𝑥

𝑙
− 𝐵1

𝜗1
2

𝑙2
sin 𝜗1

𝑥

𝑙
+ 𝐶1

𝜗1
2

𝑙2
ch 𝜗1

𝑥

𝑙
+ 𝐷1

𝜗1
2

𝑙2
sh 𝜗1

𝑥

𝑙
   (2.4) 

 

Бұл бөлімде бастапқы жетілмеген құрылым (өзек осінің бастапқы майысуы 

және қосымша эксцентриситетті бойлық күштердің бар болуынан) басты ферма 

өзектерінің көлденең тербеліс амплитудасына айтарлықтай әсерін тигізуі 

мүмкін. Сондықтан өзекті элементердің берілген жүктеме арқылы кұрылым 

аралық айқын кескінін алу үшін ∆𝜎0𝑓 және ∆𝜎𝑓,𝑒 кернеулерінің шамасын анықтау 

қажет. АЭӘ арқылы ферманы есептеу барысында аталмыш қателіктер 

есептелінбеді, декомпозициялық әдіс бойынша шығатын әрбір өзекті элементтің 

құрылымындағы қажетті кернеулерді анықтау керек болды. 

Онда бұрында қабылданған белгілеулерді есепке ала отырып, экстремальды иілу 

кернеу үшін келесі теңдікті жазуға болады: 

 

𝜎𝑓,𝑒
𝑀𝐴𝑋,𝑀𝐼𝑁 = ±

𝐸ℎ

2
𝑞1𝑓,𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑋1
′′(𝑥),                                      (2.5) 

 

мұндағы 𝑞1𝑓,𝑒
𝑚𝑎𝑥 =

𝑌𝑓,𝑒

𝑋1(𝑥)
, ал 𝑌𝑓,𝑒 – осьтің бастапқы майысуы және қосымша 

эксцентриситетті бойлық күштермен шақырылған өзектің ортасындағы 

динамикалық иілудің максимальды; өзіне тұрақты(ферманың меншікті салмағы) 

және уақыт бойынша күштердің орын ауыстыруларын қосып алады. 

Өзек осінің бастапқы майысуы сонымен қатар келесі формула бойынша 

анықталатын тұрақты иілу кернеуінің 𝜎0𝑓 пайда болу себебі болып табылады: 

 

𝜎0𝑓(𝑥) =
𝐸ℎ

2

𝜕2𝑓(𝑥)

𝜕𝑥2 ,                                                               (2.6) 

 

мұндағы 𝑓(𝑥) - өзек осінің бастапқы майысуын сипаттайтын функция,     

𝑓′′(𝑥) = −2𝑓𝑚𝑎𝑥
𝜋2

𝑙2 cos
2𝜋

𝑙
𝑥, айта кететіні, қарастырылып отырған қима үшін 

𝑓′′(𝑥) = ±2𝑓𝑚𝑎𝑥
𝜋2

𝑙2 . 

 

Ферма түйіндеріндегі соңғы қима элементтерінің қысылуын ескере 

отырып, демек, бұл орындарда жоғарғы иілу кернеулерінің пайда болу 
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мүмкіндігі және төзімділігін тексеру тек қана өзекті элементтің орта 

қималарында (𝑥 = 𝑙/2) ғана емес, шетінде де (𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑙) орындау қажет 

болады. Мұндай әдістің дұрыс екендігіне көз жеткізу эксприментальды 

зерттеулердің қорытындысы болып табылады. Бұл зерттеулермен келісе 

отырып, басты ферма элементтеріндегі көптеген қосымша талшықты кернеулер 

түйін бекітілімдерінде және ұзындығының ортасында пайда болады. Сонымен 

бірге көлденең тербелісті экспериментальды түсіну оның ұзаққа төзімділігін 

азайта отырып, біріктірілу беріктілігінің тозуын азайтады. 

 

 

2.2  Ферманың өзекті элементтерінің шеткі талшықтарындағы құрылым 

және кернеу деңгейінің анализі 

 

Пойыздың қозғалыс барысындағы қарастырылып отырған өзектің 

құрылымында пайда болатын құрылымды ашу және талшықты кернеу деңгейін 

бағалау үшін қорытындысы 1-кестеде көрсетілген жүкті резонансты айтап өту 

арқылы орындау мән-мағына береді. Мұнда үшінші формадағы аспа тербелісінің 

резонансы болып табылатын   көрсетілген фактор бойынша жылдамдығы 117 м/с 

болатын жүктегі қима элементтерінің ортасында және шетінде пайда болатын 

кернеулері анықталған; қатты боялған шрифтіде жүкті резонансты айтап өтудегі 

аспа және тірек тербелісінің (сәйкесінше, 21.95 м/с және 29.74 м/с) негізгі 

формасының кернеулері көрсетілген. Кескінді толықтыру үшін жақшада өте аз 

жылдамдықпен  қозғалысында (29.74 м/с)   және берілген өзектің негізгі тербеліс 

тонына  айтарлықтай алыстағы пульсация жиілігінде жүзеге асатын төменгі 

белдеу элементіндегі талшықты кернеудің шамалары алынды. 

Толық және қорытқы кернеуді анықтау барысында кернеуі модуль 

бойынша максимальды болатын қима элементтеріндегі шеткі талшықтарының 

өте қауіпті болатыны таңдалады. Арнайы дәл осы талшықтар үшін неғұрлым 

өзіндік кезеңдерге арналған толық экстремальды кернеулер – 𝜎𝑚𝑎𝑥, 𝜎𝑚𝑖𝑛         (4-

6-суреттер) және де бастапқы жетілмегенін есепке алатын қорытқы кернеулердің 

∆𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑟𝑒𝑠

, ∆𝜎𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑠

 аналогты мәндері анықталды. 

Қанша дегенменде кернеудің хронограммасы полигармоникалық 

процессті қамтып көрсеткенімен, бір кезеңнің экстремальды кернеуінің шамасы 

анығырақ анықталған гармоника үшін анықталады. Сонымен жоғары 

жылдамдықтағы аспа және тірек және жүктің пульсация жиілігі (37.2 Гц) үшін 

төмен жиілікті құрайтын кернеулер, ал аз жылдамдықтыда берілген элемент 

тербелісінің негізгі формасының сындық болып табылатыны үшін,-жоғары 

жиілікті процесстерді құраушылар болады. Төменгі белдеу элементтері үшін 

тербелістің негізгі формасының жиілігі 28.2 Гц, сәйкесінше, керісінше. 

4,5-суреттерде Т әріпімен талқылауға алынған гармониканың периодтары 

көрсетілген. Бастапқы жетілмеген ферманың әсерін бағалау үшін кестеде 

талшықты кернеудің шамаларына қорытқы кернеудің толық кернеуге қатысты 

пайыздық деңгейінің артуын анықтайтын ∆=
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑒𝑠 −𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑚𝑎𝑥
∙ 100(%) сипаттамасы 

алынған. 
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Кесте 1 – Өзекті элемент қимасының құрылымдағы меншікті салмағының 

𝜎0
𝑀𝐴𝑋 және 𝜎0

𝑀𝐼𝑁 кернеулері 
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а 

 
b 

 

a – элементтің бойлық тербелісі бойынша;  

b – бойлық және көлденең тербелісі бойынша; 

 

Сурет 4 – Пойыздың 29.74 м/с жылдамдықпен қозғалыс барысындағы  

пайда болатын динамикалық кернеулердің хронограммасы  
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Сурет 5 – Пойыздың өзек бекітілген түйіндеріндегі 117 м/с жылдамдықпен 

қозғалыс барысындағы  пайда болатын динамикалық  

кернеулердің хронограммасы 

 

Ферманың өзекті элементтерінің толық зерттеуді жасау үшін кернеу 

бойынша динамикалық коэффициентті алынды, толығырақ  статикаға тиісті 

қауіптірек өзектің талшықтарындағы максимальды динамикалық кернеуге 

қатысты. Кестеде екі түрлі динамикалық коэффициенттің 1+û және (1+û)res 

бастапқы жетілмеген ферманы есептемей отырып және ескере отырып алынған 

шамалары келтірілген. 

4 b) және 5-суреттерде пойыздың өтуімен шақырылған өзекті элементтің 

қауіптірек талшықтықтарындағы динамикалық кернеудің ∆𝜎 өзгерісінің 

хронограммалары көрсетілді. Аталған графиктер жүкті резонансты айдаудағы 

төменгі (29.74 м/с) және жоғары (117 м/с) жылдамдықтарына сәйкес келеді. Бұл 

көрініс сол жүктеулер бойынша алынған әрбір элементтегі бойлық күштердің 

өзгеріс заңдылығы екенін еске алатыны айқын көрініп тұр. Бұл факт ферма 

элементтерінде бойлық деформациялардың басым екендігі туралы ұйғарым 

шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ферма элементтеріндегі кернеудің 

өзгеріс кезеңдері жоғары жылдамдықтағы қозғалыстағы аспада және тіректе 

әлсіз көрсетілген айнымалы таңбалымен симметриялы емес болып табылады. 

Құрылымның меншікті салмағын және оның бастапқы жетіспеушіліктерін 

есептеу кернеудің көрініс хронограммасын өзгертпей, әрбір өзіндік сандық 

орындарды ерекшелейді (сурет 6). Сонымен элементтегі кернеудің өзгеріс кезеңі 

симметриялы еместігімен анық көрсетілген таңбатұрақтылық орнықты болады. 
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Бұл факттың себебі ферманың меншікті салмағының онда орналасқан пойыздың 

меншікті салмағымен салыстырғанда біраз басым болуы болып табылады.  

 

 
 

Сурет 6 – Пойыздың өзек бекітілген түйіндеріндегі 117 м/с жылдамдықпен 

қозғалыс барысындағы  пайда болатын қорытқы  

кернеулердің хронограммасы 

 

Ферма элементерінде пайда болатын кернеудің құрылымы жөнінде келесі 

тұжырымдарды алуымызға болады: 

1) Ферманың меншікті салмағындағы тіректе пайда болатын иілу кернеуі 

қалыпты кернеумен салыстырғанда айтарлықтай маңызды емес (оның бөлігінің 

шамамен 1.4%-ын құрайды). Аспадағы иілу кернеуі іс жүзінде нөлге тең, 

сондықтан құрылым аралықтың меншікті салмағынан кернеу берілген 

элементтің барлық ұзындықтарында бірдей болады. Көрсетілген жүктің типіне 

байланысты төменгі белдеудегі шеткі талшық элементінің кернеу көрсеткіштері 

иілу деформациясының әсері маңызды болады деп айтуға болады, яғни иілу 

кернеуі нормаль кернеудің 6.6%-ынан астам бөлігін құрайды. 

2) Иілу кернеуінің маңыздылығы салмақсыз пойыз фермасының 

жүктелуіне байланысты айтарлықтай өседі. Төменгі белдеудегі берілген 

кернеулердің шамасы жүктің қабылдауына тікелей байланысты, барлық 

динамикалық кернеудің 38.9%-ын құрайды, тіректе – 30.3%, ал аспада – 24.1%-

ын құрайды. 

3) Сонымен қатар жылжымалы құраммен және аралық құрылымның 

меншікті салмағымен шақырылған иілу кернеуінің әсерін атап кеткеніміз дұрыс, 

кернеу шамасы айтарлықтай маңызды емес: тірек үшін 24.1%-дан аспайды, ал 
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аспа үшін 14.1%-дан аспайды. 88.9%-ды құрайтын    төменгі белдеу 

элементіндегі кернеу созылу деформациясы бойынша анықталады. 

4) Қанша дегенменде динамикалық кернеудің өзгеріс циклы барлық 

ферма элементтері үшін симметриялы емес және де таңбатұрақтылық (тірек пен 

аспада жоғары жылдамдық кезінде анық емес таңбаайнымалылық байқалады), 

онда жүк өту барысында барлық қарастырылып отырған ферма өзектері созыңқы 

(төменгі белдеу, аспа) болады немесе сығыңқы (тірек) болады. 

5) Элементегі бастапқы анықталмаған динамикалық кернеудің құрылымы 

ескерілмеген жағдайда статикалық салыстырғанда 1.02...1.272 есе өседі. Көріп 

отырғанымыздай, жылжымалы құрамдағы жеңіл жүктеменің себебіне 

байланысты қозғалыс әсерін және оны моделдейтін күш жүйелерінің 

пульсациясын өзектегі кернеулер үшін айтарлықтай деп айтуға келмейді. 

Бастапқы анықталмағандықтың есебі айтарлықтай жағдайды қиындатады, яғни 

қанша дегенменде динамикалық коэффициенттің тіректегі кернеуі бойынша 

72.7%-ға, ал аспада – 88.9%-ға өсуіне алып соғады. Кем дегенде аталған 

факторлар төменгі белдеу кернеуінің өзгерісіне ықпалын тигізеді, яғни 21.8%-ға 

өсуін шақыруына байланысты. 

6) Егер кернеудің өзек ұзындығы бойында таралуын айтатын болсақ, онда 

модуль бойынша алынған ең үлкен шамасы ережеге сай өзекті элементтердің 

түйіндері бекітілген жерлерінде пайда болады. Сонымен бірге өзек ортасында 

және шеттеріндегі кернеу деңгейінің айырмашылығы оның шеткі 

қималарындағы кептелу деңгейіне байланысты болады. 

 

 

2.3  Ферманың өзекті элементтерінің төзімділігін және шыдамдылығын 

зерттеу 

 

Шамасы модуль бойынша максимальды кернеу 𝜎𝑚𝑎𝑥 болатын кернеудің 

өзгеріс циклы материал элементінің төзімділігінің 𝜎𝜌 шегінен асады немесе 

жақындайтыны анық, яғни ондағы жинақтардың шаршаңқы зақымдалуын 

шақырады. Сондықтан, өзекті элементтердің төзімділігін тексеру күнделікті 

жағдайда келесі шарттың орындалуына ой тастайды [17, 18]: 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝜌.                                                                                   (2.7) 

 

Шынында, төзімділіктің шегі кездейсоқ шама болып табылады және де 

айтарлықтай шашыраңқы болады. Белгілі экспериментальді зерттеулердің 

қорытындысының негізінде жинақтардың шаршаңқы зақымдалуы төзімділіктің 

шегі мейлінше аз болатын кернеулерде орнатылған. Сондықтан, (2.7) шартын 

келесі түрде енгізгеніміз абзал [19]:  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ (0.5 ÷ 0.7)𝜎𝜌.                                                                  (2.8) 
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Сонымен қатар  

 

𝜎𝜌 = 𝛾𝜔𝑚𝑅𝑦,                                                                                (2.9) 

 

Мұндағы 𝑅𝑦 = 295 МПа – 15ХСНД маркалы болаттың есептелген кедергісі, 𝑚 =

0,9 – жұмыс шартының коэффициенті, 𝛾𝜔 ≤ 1 –  болаттың есептелген 

кедергісінің төзімділікке есептелінген түсу коэффициенті.  

Концепцияға сүйенсек, төзімділік шегінің айнымалы кернеу циклінің 

сипаттамасына байланысты тәуелділігін 𝜌 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
, жорамалдайды, мұндағы 

𝜎𝑚𝑎𝑥, 𝜎𝑚𝑖𝑛 – абсолют шамасы бойынша ең үлкен және ең кіші кернеулердің 

белгіленуі, сонымен қатар кернеу концентрациясының эффектті коэффициентіне 

𝛽 байланысты. Сондықтан өзекті элементтің орта қималарында және бекітілген 

орындарындағы төзімділіктің шегін анықтау үшін 2-кестеде жүктің әр түрлі 

жылдамдықтағы барлық көрсетілген кезеңдері үшін 𝜌 асиметрия коэффициенті 

келтірілген. Солай болғандықтан кернеу өзгерісінің барлық кезеңдері орнықты 

таңбатұрақтылық болады және де 𝜌 > 0 болады, барлық элементтер үшін 𝛾𝜔 =
1. Сонда өзек элементінің типіне қарамастан қима координаталары 𝜎𝜌 = 0.9𝑅𝑦 =

265.5 МПа. (2.8) теңсіздігін ескере отырып, жарықшақтың дамуы басталмайды, 

егер: 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 132.8 ÷ 185.9 МПа. 
 

Мұндай бағалаумен тек бірінші жуықтауда пайдалануға болады, және де 

ол шыдамдылықтың артылған шамасын береді. 

Инженерлік практикада төзімділіктің шегін анықтау үшін ережеге сай 

келесі теңдік қолданылады [20]: 

 

𝜎𝜌 =
2𝜎−1

𝛽(1−𝜌)+(1+𝜌)
𝜎−1
𝜎𝛽

,                                                       (2.10) 

 

Мұндағы кернеу концентрациясының коэффициенті 𝛽 тең болып кабылданады: 

тіректің бекітілген түйін орындарында – 1.9, аспада – 1.8 және төменгі белдеу 

элементтерінде – 1.7; симметриялы циклдің кезінде төзімділіктің шегі        𝜎−1 =

152 МПа, 
𝜎−1

𝜎𝛽
=0.4, мұндағы 𝜎𝛽 – уақытша кедергі. 

2-кестеде өзекті элементтің кернеудің қарастырылған кезеңдері үшін 

сәйкес төзімділіктің шегі анықталған. Жинақтардың шаршаңқы зақымдалуын 

және олардың бекітілген орындарындағы максимальды кернеудің кезеңдерін 

зерттеу мақсатында төзімділік шегінің үлестері алынды. Тек 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑟𝑒𝑠 /𝜎𝜌 > 0.5 

болатын қималарда қауіп тудырылатыны анық. 

Төзімділіктің шегін анықтау қорытындысы өзектің орта қималарында және 

оның түйіндерінің бекітілген орындарында оның шамасы айтарлықтай жоғары, 

сонымен бірге тірек үшін ең төмен және төменгі белдеу элементтері үшін ең 
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жоғары бола отырып, есептелген кедергіге байланысты 0.38...0.72 

құрайтындығын көрсетеді. Кернеу бойынша қор коэффициенті 𝑘 = 0.5𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑟𝑒𝑠 /𝜎𝜌 

кем емес: төменгі белдеу элементтері үшін 1.04, аспа үшін 1.14 және тірек үшін 

1.49 болады. 

 

Кесте 2 – Өзекті элемент қимасының төзімділігінің шектері 

 

  
Осылайша, концепцияға сүйене отырып, жинақтардың шаршаңқы 

зақымдалуы тек материал элементінің шыдамдылық шегінің жарты кернеу 

циклінің максимальды артылуы болған кезде ғана мүмкін, бұдан өзектің орта 

қималары және оның түйіндерінің бекітілген орындары шыдамдылықтың 

жеткілікті қорына ие болатындығын тұжырымдауымызға болады. 

Ұзаққа шыдамдылықты бағалау үшін шаршаңқы зақымдалудың сызықты 

жинақтау теориясы пайдаланылады. Бұзылу кезінде зақымдалу 0.2-ге тең 

болғанын қолдана отырып, басты ферма элементтерінің байланысуының қызмет 

көрсету мерзімін T сәйкесінше келесі формула бойынша анықтауға болады [21, 

22]: 

 

𝑇 =
0.2𝑁𝜌

𝐾𝑁
,                                                                                 (2.11) 

 

Мұндағы, 𝑁𝜌 – 𝜌 циклінің берілген сипаттамаға сәйкес циклдің шекті саны, 

𝐾 = 1.2 – кернеу концентрациясы әсерін есепке алатын және төзімділік шегінің 

статистикалық шашырауының коэффициенті; 𝑁 = 365𝑝𝑛 –жылға арналған 

төменгі шекарадан асқан төзімділік шегіндегі кернеу өзгерісі кезеңдерінің саны, 
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𝑝 – аралық құрылыммен 𝜗 жылдамдықпен қозғалатын тәулік ішіндегі пойыздар 

саны; n – бір пойыздың дәл осы жылдамдықпен өткен кездегі көрсетілген 

шекарадан асқан кернеу өзгерісі циклінің саны. 

Элементті жарықшақтың қажылуынсыз шығара алатын циклдің шекті 

саны 𝑁𝜌 нақты циклден эффектті келтірілген кернеу циклі 𝜎𝛼̅̅ ̅ арқылы 

симметриялыға келтіру көмегімен келесі түрде анықталады: 

 

𝑁𝜌 = 𝑁−1 (
𝜎−1

𝜎𝛼̅̅ ̅̅
)

𝑚
,                                                                     (2.12) 

 

Мұндағы 𝑁−1 – симметриялы циклдегі циклдің шекті(бүліну) саны, 𝑚 = 8 

– иілген болаттың қажылуының көрсеткіш дәрежесі, 𝜎𝛼̅̅ ̅ =
𝜎𝛼

1−
𝜎𝑐
𝑅𝑦

, 𝜎𝛼 – 

максимальды кернеу циклінің жарты бөлігі. 

Кернеу өзгерісінің барлық кезеңдерін белсенді деп қабылдай отырып және 

бүліну ықтималдылығы 𝑃 = 0.9958 кезінде 𝑁−1 = 2 × 106 болатындығын 

ескере отырып, төменгі белдеу элементінің түйіндерінің бекітілген  орындары 

үшін келесі теңдікті аламыз: 

 

𝑇 =
0.2∙2∙106

1.2∙365∙20∙102
(

89.41

28.69
)

8
= 3986 (жыл).      

                     

Мұндағы 𝑛 = 102 –  кернеу функциясының гармоникасына үстем цикл саны. 

Алдыңғы жағдайларды ескере отырып, төменгі белдеу элементінің 

түйіндерінің бекітілім  орындарында шыдамдылық мерзімі 182 жылдан кем емес, 

аспада – 745 жыл, ал тіректе – мыңдаған жылдар. 

Элемент түйіндерінің бекітілім  орындарындағы шыдамдылығын 

анығырақ бағалауды екіжиіліктік жүктеме теориясын қолдана отырып 

алуымызға болады. Бұл теорияға сүйене отырып, пойыз қозғалысы кезінде басты 

ферма өзектері қиын кезеңдік жүктемелерге жолығады: аралық құрылымның 

жалпы деформациясымен шақырылған негізгі аз жиілікті кернеулердің орнына 

осы элементтердің жергілікті тербелісіне байланысты жиілігі өте жоғары 

болатын кернеулер қаланады [23, 24]. 

Өзекті элементтің жергілікті тербелісінің оның қажу қаттылығына әсерін 

бағалау үшін элементтің ұзаққа шыдамдылығы қанша есе азаятынын және 

жүктеменің екіжиіліктік режиміне байланысты ұзаққа шыдамдылығын 

төмендететін ℵ коэффициенті ұсынылады: 

 

ℵ = (
𝑓𝒷

𝑓𝐻
)

𝑘𝜈

𝜎𝛼𝒷
𝜎𝛼𝐻

.                                                                      (2.13) 

 

Мұндағы 𝑓𝒷 , 𝜎𝛼𝒷 – аз жиілікті құраушы кернеудің жиілігі және амплитудасы, 

𝑓𝐻, 𝜎𝛼𝐻 – сол сияқты, бірақ жоғары жиілікті құраушылар үшін, k – бұрандама 
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байланысының қатар санына байланысты коэффициент, 𝜈 – материал 

құрылымына сай анықталатын коэффициент. Элементтің ұзаққа шыдамдылығы 

немесе жүктеменің екіжиіліктік режиміндегі байланысы 𝑇2 келесі түрде 

анықталады: 

 

 𝑇2 =
𝑇1

ℵ
, 

 

Мұндағы 𝑇1 – материалдың ұзаққа шыдамдылығы немесе біржиіліктік жүктеме 

кезіндегі аз жиілікті құрайтын цикл саны бойынша  байланысы. 

Бұл зерттеулердің нәтижесі нормаль кернеулердің өзгеріс процесі бойлық 

тербелістерге қатысты, сол сияқты көлденең тербелістерге қатысты 

полигармоникалық болатындығын көрсетеді (сурет 4), бұған қоса жиілік спектрі 

барлық функцияларда бірдей. Сондықтан, осьтік және бойлық деформация 

бойынша алынған кернеулердің қосындысының нәтижесі болып табылатын 

кернеу циклограммасынан жоғары жиілікті және төмен жиілікті гармониканы 

бөліп алу мән-мағына береді. 

Онда өте қауіпті жағдай үшін пойыздың 117 м/с жылдамдықпен 

қозғалысында төменгі белдеу элементінің түйіндерінің бекітілген  орындары 

үшін k=0.82 және 𝜈=2.05 болғанда [24]: 

 

 ℵ = (
37.2

4.35
)

0.82∙2.05
3.15
2.03

= 267.52,    

 

 

 𝑇2 =
1110543.95

267.52
= 4151 (жыл), 

 

сонымен қатар 

 

 𝑇1 =
0.2∙2∙106

1.2∙365∙20∙8
(

89.41

19.51
)

8
= 11105443.95 (жыл), 

 

мұндағы аз жиілікті құраушы процесс үшін шегі n=8, ал 𝜎𝛼̅̅ ̅ = 19.51 МПа – 

эффектті келтірілген кернеудің аз жиілікті циклі. 

Басым кернеу гармоникасы бойынша және екіжиіліктік жүктеме теориясы 

бойынша анықталған ұзаққа шыдамдылық шамасын салыстыру олардың бір-

бірімен жақсы үйлесімде орналасқандығын көрсетеді. Нәтижелердің алшақтығы 

3...4.5%-дан аспайды. 

Мүмкін болатын стохастикалық шашыраудың есебінен “үш сигма” 

ережесін қолдана отырып, элементтің максимальды ұзаққа шыдамдылығының 

6.79...8.157 есе төмендеуі оның тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы P=0.9955 

болғандағы вариацияның максимальды коэффициенті 𝑊𝜎𝛼
  кезінде 

амплитудалық кернеудің 𝜎𝛼 эффектті шамасын аламыз. 
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Осылайша, бұл бөлімшеде мыналар алынды: 

• қорытқы кернеудің шамасындағы жылжымалы құрам мен аралық 

құрылымның меншікті салмағымен шақырылған иілу деформациясының әсері: 

тірек үшін 24.1%-дан аспайды, ал аспа үшін 14.1%-дан аспайды. 88.9%-ды 

құрайтын    төменгі белдеу элементіндегі кернеу созылу деформациясы бойынша 

анықталады; 

• бастапқы анықталмаған құрылым ескерілмеген жағдайда кернеу 

бойынша алынған динамикалық коэффициент 1.2 шамасынан аспайды, ал келесі 

факторлар есебімен тіректегі шамасы 1.7-ге дейін және аспадағы шамасы 1.9-ға 

дейін жетуі мүмкін. 

• ферманың барлық элементтерінде кернеудің өзгеріс циклі симметриялы 

емес және таңбатұрақтылық болып табылады, сондықтан төзімділік шегінің 𝜎𝜌 

шамасы айтарлықтай жоғары және есептелген кедергіге байланысты 0.38...0.72 

құрайды.  

• екіжиіліктік жүктеме теориясының негізінде және басым кернеу 

гармоникасының цикл саны бойынша өзек түйіндерінің бекітілім  

орындарындағы шыдамдылығын бағалау ферма өзектерінің ұзаққа 

шыдамдылығын қамтамасыз етеді деп ұйғаруымызға ерік береді. 

 

 

2.4 Жүктің жоғары жылдамдықтағы қозғалыс барысындағы аралық 

құрылымның және оның әрбір өзекті элементтеріндегі еріксіз тербелістерін 

зерттеу 

 

Ферманың мәжбүрлі тербелістерін зерттеу міндеті құрылым өзектерінің 

және түйіндерінің мәжбүрлі тербеліс амплитудасын анықтау жылжымалы құрам  

арқылы өтетін кезінде туындайды.  

Дәрежесі жоғары динамикалық есептеулер еңбекті және айтарлықтай көп  

ЭЕМ ресурстарын қажет ететіндіктен, ферма торының тек үш өзек элементінің 

жауабы қарастырылады: орталық ілмектің(27-132-түйінінде тіркелген), жоғары 

көтеруші бекіткіштің(19-132-түйіндер), және араларында жатқан төменді бөлік 

элементінің(19-27-түйіндер). Ал көпірлік ферманың түйіндерінің динамикалық 

орын ауыстыруы мен жылдамдығының артуы құрылым аралықтың барлық 

төменгі бөлігіне, ал жоғарғы бөлігінің бір ғана ортаңғы түйінінде анықталады. 

Ферманың мәжбүрлі тербелістерінің амплитудасын анықтайтын екі тәсілі 

бар. Олардың біріншісі куштік және кинетикалық факторладың әсер ету 

динамикалық сызығымен байланысты(мысалы,орын ауыстыру) ,бұл өзекте 

немесе  ферманың түйінінде мен бұдан кейінгі оның жылжымалы құрам әсерінен 

жүктелуі. Пойыздың аралық құрылымнан өту кезінде осы сипаттаманың 

максималдық мәнін анықтауға болады. 

Уақыттағы өзектердің мен  ферманың түйіндерінің тербеліс процестерін 

бақылау үшін, диссертациялық жұмыста екінші тәсіл жүзеге асырылды,яғни 

соңғы элемент моделін есептеу және поездан мезгілде өзгеріп тұратын қоғалыс 

күштерінің әсері етуін бақылау. Бұл бірінші тәсілден қарағанда күрделі және 

айтарлықтай көп ЭЕМ ресурстарын талап етеді.  Дегенмен, нәтижелері анық 



35 

 

және де бүкіл құрылыстың , жеке өзек элементтерінің динамикалық мінез 

құлқын зерттеуге болады. 

Түйіндер мен ферма өзектерінің өзгеріс амплитудасын динамикалық 

сызықтың әсер етуі бойынша анықтау. Әсер етудің динамикалық сызығы 

дегеніміз – зерттелген фактордың (күш немесе кинематика)  түйінде немесе 

ферманың бөлімінде мағынасының қалай өзгеретінін көрсететін график. Бұл 

жағдайда күш тұрақты және құрамында уақыт бойынша өзгеретін компонент 

болуы мүмкін. 

Айта кету керек, күш тұрақты 𝜗 жылдамдықпен қозғалса, фермадағы 

күштің орналасуы (x координатасы) осы ережеге қол жеткізілген жылдамдықпен 

байланысты байланысты болады: 𝑥 = 𝜗𝑡. Бұл жағдайда динамикалық сызықтың 

кез келген фактордағы ықпалы мен хронограммасы бірдей болады 

Фермаға ықпал етү үшін, жол бөлігіне әсер ететінін жүктеме төменгі 

бөлігіндегі түйіндерде тіркелген фермадағы  көлденең сәулелер арқылы өтетінің 

ескеру керек. Жүктеменің таралуын сипаттайтын функция қозғалмалы бөліктің 

қаттылығына тәуелді және де әр түрлі бола алады. Қозғалмалы бөліктің 

сызбасын кесілген бөренелер ретінде салсақ, әр түйін тек оған іргелес жатқан 

панельдардағы жүктемені қабылдайды. Күш түйінге неғұрлым  жақын 

орналасса, соғұрлым үлкен жүктеме оған әсер етеді. Осылайша,әрбір ферманың 

төменгі белдеуінің әрбір түйінінің жүктемесі ұшбұрыш занына сәйкес келеді. 

Ферманың төменгі бөлігінде 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші түйіндерінің өзгеріс заңдары 

7-суретте көрсетілген.  Оларға 9-шы, 18-ші, 44-ші түйіндер сәйкес келеді. 

 

 
 

Сурет 7 – Қозғалмалы тұрақты күш P=1 кезіндегі 1-ші, 2-ші, 9-шы  

түйіндеріндегі төменгі белдеулерінденің әсер ету құрылымы  

 
Динамикалық құрамдас бөліктері бөліктері бар 𝑝 = 1 + 𝜇𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 заңы 

бойынша өзгеретін күш аралық құрылымда жүрсе, ферма түйінінің жүктемесін 
ұшбұрыш ретінде қарастыруға болады. Оның контурына 𝜔 жиілігіне сәйкес  
келетін гармоника енгізіледі.  Берілген функция екі құраушы жиынтықтың 
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нәтижесі болып табылады: амплитудасы үшбұрыш заңы бойынша өзгеретін 
функция және гармоникалық функция (сурет 8).  
 

 
𝑃 = 1 + 𝜇𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 – күштің өзгеріс заңы, 𝜗 = 120 м/с  – оның қозғалыс 

жылдамдығы, 𝜈 = 38.22 Гц  – күшті гармоникалық құраушысының пульсация 

жиілігі, 𝜔 = 2𝜋𝜈 = 240 рад/с, 𝜇 = 0.9 – динамикалық коэффициент. 

 

Сурет 8 – Периодты өзгеретін күш қозғалысы бойынша ферманың  

төменгі белдеуінің 9-шы түйініне әсер ету функциясы 

 

Фермадағы төменгі белдеудің түйініне арналған жүктеме уақытының өзгеруі 

жоғарыда анықталған. Түрлі түйіндердегі жүктеме уақытпен өзгеріп 

отыратынын бірдей  екенін көруге. Алайда, бұл жүктемені өзгерткен функциялар 

уақыт бойынша бір панелдің күшіне ену уақытына тең аралықта ауыстырылады: 

∆𝑡 =
𝑑

𝜗
. Аталған тоғыз динамикалық жүктеменің бір уақытта әрекетін есептеу 

қарастырылған құрылымдағы күш қозғалысының ықпалын моделдейді.  

Егер фермаға әсер етуші ретінде 𝜗 жылдамдықпен қозғалатын,   мерзімді 

өзгермелі 𝑃 = 1 + 𝜇𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 күш қабылданса, онда жиілік деңгейі және оның 

динамикалық құраушысы жайлы сұрақ туындайды. 

Сонымен қатар жылжымалы жүктеменің аралық құрылымы 

факторларының бірін таңдау қажет. Оларға серіппеленген тербелістерге қоса, 

жылжымалы құрамның серіппеленбеген тербелістер массасы жатады. Бірінші 

бөлімде жергілікті өзек элемент фермасының тербелістерімен салыстырғанда, 

вагон шанағының тербелістері төмен жиілікті екені көрсетілген, сондықтан 

бастапқы зерттеу кезеңдерінде оларды ескермеуге болады. Осы фактіні негізге 

ала отырып, көпір үстімен өтетін поездың және рельске мерзімді өзгертуге 

байланысты,аралық құбылыс тербелістерін тудыратын, серіппеленбеген 

массаның инерциялык күшін қарастырайық. Пайда болу себебі көрсетілген 

инерцияның динамикалық факторлары жақсы белгілі. Оларға:әркелкі тозу 
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шеңберінің дөңгелек жұптарының сырғанауы, дөңгелектің теңгерімсіздігі 

(айналу осі дөңгелектерінің оның орталық осімен сәйкес келмеуі), сондай-

ақ,аралық құрылыс шегіндегі мезгілдік рельстің тегіс еместігі,рельстің тозуы 

шартталған толқындық және әр түрлі бойлық және көлденең арқалықтар 

бөлігінің қаттылығынан туындайтын арқалық әсері. Ерекше айта кететін жайт-

дөңгелектердің экипаж рельс жіктерінде көпірдегі соққысы сияқты динамикалық 

фактор. 

Көпірлерде жоғары жылдамдықта жүктемені тек түйіспесіз жолға 

пайдалану ұсынғандықтан, көпірге жылжымалы жүктемеде аталған бірқатар 

факторлардың динамикалық әсерінің ең соңғысын бірден алып тастауға болады. 

ҒЗИ-дағы көпірлерде жүргізілген эксперименттік және теориялық зерттеулер 

көрсеткендей, рельс түйіспелерінің жойылуы фермалардағы діріл деңгейін 3-4 

есе төмендетеді. Арқалық әсерге тоқталатын болсақ, төменгі жиілікті жіктелген 

фактор ретінде ол фермалардың жергілікті діріл стерженді элементтердің 

қызығушылығына сәйкес келмейді. Шын мәнінде, осы фактор резонансы 

бойынша бірінші нысан тербелістері үшін қиғаштап қойылған тірек тек 77 және 

104,5м/с жылдамдықта мүмкін бола алады. Іске асыру режимдерін қарапайым 

резонанс бойынша екінші нысандар немесе параметрлік резонанс, жылжымалы 

құрам үшін мүмкін емес жылдамдық кезінде туындайды. 

Сондықтан, динамикалық қоспалардың және динамикалық коэфициенттің 

1 + 𝜇 жүктемесі бойынша өзгеріс жиілігін анықтау негізіне  жоғары жиілікті 

динамикалық факторлардың бірі жатқызылуы тиіс, мысалы, саптамасына 

бекітілетін дөңгелектің осі сәйкес келмеген дөңгелектің айналу осі кезінде 

туындайтын эксцентриситеттің ауырлық орталығы арқылы өтетін осі. Сонда 

вертикал осіне проекция болатын 𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 sin 𝜔𝑡 гармоникалық заңы бойынша 

өзегеретін, қозғалыс кезіндегі дөңгелекті ортадан тепкіш күші – инерция күші 

туындайды. Инерция күшінің ең жоғары мәні келесі түрде анықталады: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = ∆𝑚𝜔2𝑒,  
 

Мұндағы, ∆𝑚 – дөңгелектің массасы; 𝜔 =
𝜗

𝑅
 – дөңгелектің бұрыштық айналу 

жылдамдығы,  ол қозғалыс жылдамдығына тәуелді және F бірдей жиілік 

пульсациясына қолданылады; R – дөңгелек радиусы. 
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Сурет 9 – Айнымалы құраушы күштердің туындауының механизмі 

 

Егер белгілі вагон салмағындағы ауырлық күштерін сәйкесінше G1 және G2 

деп ескерсек, онда рельске дөңгелек тарапынан қысымын сипаттайтын P* күші 

келесі түрде анықталады: 𝑃∗ = ∑ 𝐺𝑖 + 𝐹𝑚𝑎𝑥 sin 𝜔𝑡2
𝑖=1  (сурет 9). Аралық 

құрылымның сызыққа әсер ету моделін құрау үшін 𝑃 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 sin 𝜔𝑡, мұндағы, 

𝜇 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

∑ 𝐺𝑖
2
𝑖=1

.    
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III ДЕКОМПОЗИЦИЯ ӘДІСІ БОЙЫНША ӨЗЕКТІ ЭЛЕМЕНТТІҢ 

ДИНАМИКАЛЫҚ РЕАКЦИЯСЫН АНЫҚТАУ 

 

3.1  Конструкция құрамында өзекті элемент жұмысының ерекшеліктері 

 

Аралық құрылыстың жүктеме қозғалысымен болатын мәжбүрлі тербелісі 

процесінде ферма торының әрбір өзекті элементі өзінің бекітілген конструкция 

желілерінің вибрациясы салдарынан ұштары бойынша кинематикалық ауытқуға 

душар болады. Кинематикалық ауытқулар өзіне  оның 𝑢𝑗 осінің бойымен 

өзектері ұштарының оған 𝜈𝑗 перпендикулярлы түрде орын ауыстыруын және 

элементтің ақырғы қимасының бұрылысын 𝜑𝑗  (𝑗 = 1,2) қосады. 

 
𝑌 = ỹ + 𝑦, 𝑦 = 𝑦0 + 𝐴, мұнда 𝑦0 – деформацияланған өзектің тербелу осінің 

ығысуы, 𝐴 – ығысу осіне қатысты өзек тербелісінің амплитудасы.  

 

Сурет 10 – Кинематикалық ауытқулармен ұштары бойынша  

жүктелген өзектің сызбасы 

 

Бұл ретте, өзекті элементтің әр нүктесінің қозғалысын күрделі ретінде, 

өзектің осімен бірге (тасымалдау қозғалысы) орын ауыстыратындай және оған 

қатысты (қатысты қозғалыс) етіп қарастыруға болады. Сонда уақыттың кез 

келген сәтінде нүктелердің Х'О'У' координатасының қозғалмайтын локальды 

жүйесінде осы элементпен байланысты деформацияланбаған конструкцияда екі 

құрамдас сомасы ретінде анықталады: тасымалданбалы ỹ және қатысты у   (сурет 

10). Ауытқу процесінде өзектің кернеулі-деформацияланған күйін талдау үшін 
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ХОY координаталарының қозғалмалы жүйесінде оның қатысты қозғалысы 

мүддесін көрсетеді. 

Өзектің ұштары бойынша кинематикалық ауытқулармен болған мәжбүрлі 

тербелуінің дифференциалды теңдеуін құру үшін бұл ауытқуларды тиісті күш 

факторларымен ауыстырамыз, ол уақыт бойынша кейбір мерзімдік заңдармен 

өзгеретін болады және 𝑀𝜈 , 𝑀𝑢 және 𝑀𝜑 өзектің қимасында иірілу сәттерін 

сәйкесінше  құрайды.  

Өзек остерінің бастапқы қисаюы және ұзына бойға күштер 

қосымшаларының эксцентриситеттері секілді факторлардың өзекті элементтің 

динамикалық реакциясына айтарлықтай ықпал ететінін айта кеткен жөн және 

оның зерттелуі барысында қаралуы тиіс. Көрсетілген факторлар  𝑀𝑓,𝑒өзегінің 

қимасында қосымша бүгетін кезеңді жасайтын болады.  

Сонда өзектің мәжбүрлі тербелістерін дифференциалды теңестіру өзектің 

ұзындығы бойынша таратылған және 𝑀𝑝  сәтін жасайтын, шартты түрде қоса 

берілген р инерциялық жүктеме есебімен оның орнықты иілімін теңестіре 

алынуы мүмкін. Жалпы жағдайдың өзінде, осы теңдеу мынадай түрде болады 

[25, 26]: 

 

𝐸𝐼
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 = 𝑀𝜈 + 𝑀𝑢 + 𝑀𝜑 + 𝑀𝑓,𝑒 + 𝑀𝑝.                              (3.1) 

 

 (4.1) теңдеуінің шешімін алу айтарлықтай қиын екені анық, сондықтан, 

міндеттердің сызықтық қойылымын есепке ала отырып, әр фактордан жеке-жеке 

жүйенің динамикалық сарынды анықтаймыз. 
 

 

3.2 Өзектің ұшындағы қималарының ығысуынан болатын мәжбүрлі 

тербелістерін зерттеу 
 

3.2.1  Кинематикалық ауытқулармен өзектің ұштарының көлденеңінен 

ығысуы түрінде жүктелген иірім тербелістерінің дифференциалды теңдеуін 

шығару 

 

Ферманың торабында серпімді жасалған, сондай-ақ 𝜈1 және 𝜈2көлденең 

ығысу түрінде кинематикалық ауытқуға душар болған өзек тербелісін 

қарастырамыз. Онда ỹ(x,t) ығысуын тасымалданбалы қозғалыста х 

координатасымен өзектің кез келген нүктесін шамамен мына түрде жазуға 

болады: 

 

 ỹ(𝑥, 𝑡) = 𝜈1 +
𝜈2−𝜈1

𝑙
𝑥. 

 

Кинематикалық ауытқуды тиісті күш факторымен ауыстыра отырып, f(x,t) 

қарқындылықтың таратылған көлденең жүктемесімен жүктелген өзекті аламыз  

(сурет 11), ол мына түрде анықталуы мүмкін: 
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𝑓(𝑥, 𝑡) = −𝑚�̈̃� = −𝑚 (�̈�1 +
�̈�2−�̈�1

𝑙
𝑥).                                (3.2) 

 

 
 

Сурет 11 –  Ұштары 𝜈1 және 𝜈2 көлденең ығысу түрінде кинематикалық 

ауытқулармен жүктелген өзектің есептік сызбасы 

 

Берілген тарату жүктемесімен жүктелген, өзектің көлденең тербелуін 

дифференциалды теңестіру, егер 𝑝 = −𝑚
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
 қарқындығымен таратылған 

инерциялық жүктемені өзекке шартты түрде салып қойса, тұрақты иірімнің 

қисық дифференциялды теңдеуінен алынуы мүмкін: 

 

𝐸𝐼
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 = 𝑀𝜈 + 𝑀𝑝,                                                                   (3.3) 

 

мұнда 𝑀𝜈 – жалған тұрақты ығысу барысында өзек қимасында туындайтын 

момент, 𝑀𝑝 – өзек элементі тербелісі барысында туындайтын инерциялық 

жүктемемен негізделген момент. 

(3.3) теңдеуін координата бойынша екі рет дифференциялай отырып, және 

де ықпал ету құрылымын есепке алып (3.2), ұштары бойынша көлденеңінен орын 

ауыстырумен жүктелген өзектің иілмелі тербелісін дифференциалы теңестіруді 

аламыз: 

 

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2 + 
𝐸𝐼

𝑚

𝜕4𝑦

𝜕𝑥4 = −�̈̃�.                                                               (3.4) 

 

Мұндағы т – өзектің таратылған массасы, EI – оның иілгіш қаттылығы. 
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Өзектің кез келген нүктесінің динамикалық орын ауыстыруы 𝑦(𝑥, 𝑡) =
𝑦𝜈(𝑥, 𝑡), сондай-ақ ауытқу функциясы �̈̃�(𝑥, 𝑡) өз функциялары бойынша 

бөлшектене ұсынылуы мүмкін 𝑋𝑖(𝑥), оны қалыпты деп есептейтін боламыз. 

 (3.4) теңдеуді 𝑦 = ∑ 𝑋𝑖(𝑥)𝑞𝑖(𝑡)∞
𝑖=1  түрінде шешуді қабылдай отырып, 

мұндағы 𝑋𝑖(𝑥) – серпімді жасалған ұштары бар өзек үшін іргелі функция, 𝑞𝑖(𝑡) – 

i-басты тербелістегі өзек нүктелерінің қозғалысы заңын сипаттайтын функция, 

және оны сол жақ бөлік үшін бастапқы дифференциалды теңдеуге  қоя отырып 

мынаны аламыз: 

 

∑ 𝑋𝑖�̈�𝑖

∞

𝑖=1

+
𝐸𝐼

𝑚
∑

𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
𝑞𝑖

∞

𝑖=1

= ∑ 𝑋𝑖�̈�𝑖

∞

𝑖=1

+
𝐸𝐼

𝑚

𝜗𝑖
4

𝑙4
∑ 𝑋𝑖𝑞𝑖

∞

𝑖=1

= ∑ 𝑋𝑖(�̈�𝑖 + 𝑘𝑖0
2

∞

𝑖=1

𝑞𝑖). 

 

Бұл ретте, 
𝜕4𝑋𝑖

𝜕𝑥4 =
𝜗𝑖

4

𝑙4 𝑋𝑖 түрінде  жеке формалар теңдеуі, сондай-ақ уақытша 

және радиан жиілігі арасындағы арақатынас қолданылды: 

 

 𝑘𝑖0
2 =

𝐸𝐼𝜗𝑖
4

𝑚𝑙4 . 
 

Сызықты дифференциалды теңдеулер теориясына сәйкес, континуальдік 

жүйелер тербелісін суреттеу барысында қолданылатын аппарат, �̈̃�(𝑥, 𝑡) 

жеделтету функциясы тербелістің жеке формалары бойынша қатарға 

бөлшектелуі мүмкін: 

 

�̈̃�(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑏𝑖(𝑡)𝑋𝑖(𝑥),∞
𝑖=1                                                             (3.5) 

 

мұндағы 𝑏𝑖 – осы функцияларды ортонормаланған функционалды кеңістікте 

іргелі  функция бойынша қатарға бөлшектеу коэффициенті. Кез келген i- 

коэффициенті �̈̃�(𝑥, 𝑡) функционалды векторының проекциясын на направление 

𝑋𝑖(𝑥) базистік векторға бағытын көрсетеді және мына формулаға сәйкес 

анықталады: 

 

 𝑏𝑖(𝑡) =
∫ �̈̃�𝑋𝑖(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

∫ 𝑋𝑖
2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

. 

 

Сонда (3.4) теңдеуі өзегінің көлденең тербелісін дифференциалды 

теңестіру мына түрде көрсетілетін болады: 

 

∑ 𝑋𝑖(�̈�𝑖

∞

𝑖=1

+ 𝑘𝑖0
2 𝑞𝑖 + 𝑏𝑖) = 0 
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Бұл теңдеу егер барлық бөлшектер коэффициенті нөлге тең болса 

қанағаттандырылады және  для функции времени 𝑞𝑖(𝑡) уақыт функциясы үшін 

мынадай мәжбүрлі тербелістердің дифференциалды теңдеуін аламыз: 

 

�̈�𝑖 + 𝑘𝑖0
2 𝑞𝑖 = −𝑏𝑖(𝑡).                                                                     (3.6) 

 

�̈̃�(𝑥, 𝑡) (4.5) функциялары құрылымын есепке ала отырып, осы теңдеудің оң 

бөлігін мына түрде ұсынуға болады: 

 

𝑏𝑖(𝑡) = (𝜓𝑖 − 𝜉𝑖)�̈�1 − 𝜓𝑖�̈�2, 
 

мұндағы 𝜓𝑖 =
∫ 𝑥𝑋𝑖(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

∫ 𝑋𝑖
2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

,                  𝜉𝑖 =
∫ 𝑋𝑖(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

∫ 𝑋𝑖
2(𝑥) 𝑑𝑥

𝑙

0

. 

 

Ферма торының қандай да бір  зерттелетін элементтері тербелісінің бірінші 

үш формасы үшін 𝜓𝑖  және 𝜉𝑖  коэффициенттерінің мәнін анықтап, (3.6) 

теңдеуінің оң бөлігін оңайлатамыз, мысалы, қиғаш тіреу (кесте 3). 

 

Кесте 3. 

 

 

Форма 

нөмірі 

 

 

𝜓𝑖 

 

𝜉𝑖 

 

𝜓𝑖 − 𝜉𝑖 

 

𝑏𝑖(𝑡) 

 

ℎ𝑖(𝑡) 

1 0.434 0.869 -0.435 -0.435�̈�1-0.434�̈�2 -0.435(�̈�1 + �̈�2) 

2 -0.214 -0.0002 -0.2138 -0.214�̈�1+0.214�̈�2 -0.214(�̈�1 − �̈�2) 

3 0.204 0.409 -0.205 -0.205�̈�1-0.204�̈�2 -0.205(�̈�1 + �̈�2) 

 

Бойлық күшпен жүктелмеген, өзек үшін өшіп қалуды есепке ала отырып 

уақытша функцияны анықтау үшін бір шамадағы дифференциалды теңдеудің 

соңғы түрі |𝜓𝑖 − 𝜉𝑖| ≈ |𝜓𝑖| назарға алып, мынадай: 

 

�̈�𝑖𝜈 + 2𝑛�̇�𝑖𝜈𝑘𝑖0
2 𝑞𝑖𝜈 = ℎ𝑖𝜈(𝑡)                                                          (3.7) 

 

мұндағы ℎ𝑖𝜈(𝑡) = 𝛼𝑖(�̈�1±�̈�2) – тербелістің i-формасына сәйкес келетін ауытқу 

функциясы, 𝛼𝑖 –форма коэффициенті, оған қатысты, |𝛼𝑖| ≈ |𝜓𝑖|. 
Осылайша, теңдеудің (3.7) оң бөлігінде тұратын  𝛼𝑖 көбейткіші барлық 

формалар үшін теріс мән береді, ал элементтің ұшындағы қималарын 

көлденеңінен жеделдету не жинақталады, не форма нөміріне қарай шегеріледі. 

Ендеше, тақ формалар үшін (1, 3) жеделдету сомасы анықталады, жұп үшін (2) – 

олардың әртүрлілігі анықталады. 

 (3.7) теңдеуін шешу үшін қажетті деректер және өзіне циклдік жиілік 

квадраты мәнін қосатын, сондай-ақ қаралатын өзекті элементтердің  үшеуінің 
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әрқайсысының формалары коэффициентінің мәндері тербелістің бірінші үш 

формасы үшін коэффициент мәні 4-кестеде келтірілген.  

 

Кесте 4. 

 

 

Өзек 

 

Форма 

нөмірі 

 

 

𝜈𝑖0, 
Гц 

 

𝑘𝑖0, 
рад/с 

 

𝑘𝑖0
2 , 

(рад/с)2 

 

𝛼𝑖 

Қиғаш 

тіреу 

1 9.47 59.47 3536.87 -0.435 

2 26.1 163.91 26865.83 -0.214 

3 48.18 302.57 91548.85 -0.205 

Төменгі 

белдік 

1 27.8 174.58 30479.57 -0.525 

2 79.92 501.9 251901.2 -0.279 

3 164.0 1029.92 1060735.2 -0.229 

Аспа 1 6.99 43.90 1926.96 -0.415 

2 19.4 121.83 14843.04 -0.196 

3 37.26 233.99 54752.63 -0.188 

 

(3.7) теңдеуін шешуді бірнеше тәсілмен табуға болады: 

1) Дюамель интегралы формасында; бұл жағдайда, 𝑞𝑖(𝑡) уақытша 

функциясы ауытқудың бүкпелерінің белгісіз санының суперпозициясына өзектің 

динамикалық сарынын сипаттайды; 

2) әсер етудің жиілік құрамын анықтауға және элементтің динамикалық 

сарынының жалпы процесіне оның бүкпесінен әр салымын бағалауға мүмкіндік 

беретін ауытқудың және сарынның функцияларының спектрлік анализін 

орындау жолымен. 

Диссертациялық жұмыста көрсетілген тәсілдердің екіншісі іске 

асырылуда, себебі  қаралатын ықпалдар кең жолақты процесс болып табылады 

және  Дюамель интегралын қолдану барысында кейбір бүкпелер бойынша 

сигналдың тегістелуі болады, бұл өзекті элемент реакциясының сәйкессіздігіне 

әкеледі.  

 

 

 

3.2.2   Ықпал ету және сарын функцияларының спектрлік анализі негізінде 

өзекті элемент нүктелерінің динамикалық орын ауыстыруын анықтау 

 

Қойылған міндеттерді іске асыру үшін екі тәсіл қолданылуы мүмкін. Оның 

біріншісі ауытқу функцияларының Фурье қатарына бөлшектенуін және жеке 

бүкпелерді салу жолымен динамикалық иілу мәндерін анықтау дегенді білдіреді. 

Екіншісі Фурье интегралды түрінде ауытқу функциясын ұсынумен және Фурье 

жедел өзгеру процедурасын қолданумен байланысты. 
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Шешудің I нұсқасы 

 

Ауытқу функциясы ℎ𝑖𝜈(𝑡) = ℎ𝑖(𝑡) мерзімдік сипатта болғандықтан, ол 

тригонометриялық қатар түрінде ұсынылуы мүмкін: 

 

ℎ𝑖(𝑡) =
1

2
𝑎𝑖0 + ∑ 𝑎𝑖𝑗 cos 𝜔𝑗𝑡 + ∑ 𝑏𝑖𝑗 sin 𝜔𝑗𝑡 =

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

1

2
𝑎𝑖0 + ∑ ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑗
sin(𝜔𝑗𝑡 + 𝜑𝑗),

𝑛

𝑗=1

 

 

мұндағы 𝑎𝑖0, 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 –Фурье коэффициенттері, ℎ𝑖𝑗 = √𝑎𝑖𝑗
2 + 𝑏𝑖𝑗

2  – ауытқу 

бүкпесінің  j- амплитудтық мәні, 𝜔𝑗 , 𝜑𝑗 – осы бүкпенің циклдік жиілігі және осы 

бүкпенің бастапқы фазасы, n  – есепке алынатын ауытқу бүкпесінің саны. 

ℎ𝑖(𝑡) ауытқу функциясы [0;L] немесе [0;Т] аралығында анықталған, 

сондықтан Фурье коэффициенттері үшін мына формулалар әділ болмақ: 

 

𝑎𝑖𝑗 =
2

𝐿
∫ ℎ𝑖(𝑥) cos

2𝜋𝑗

𝐿
𝑥𝑑𝑥

𝐿

0
 немесе 𝑎𝑖𝑗 =

2

𝑇
∫ ℎ𝑖(𝑡) cos

2𝜋𝑗

𝑇
𝑡𝑑𝑡

𝑇

0
,    

 

𝑎𝑖0 =
2

𝑇
∫ ℎ𝑖(𝑡)𝑑𝑡;

𝑇

0

 

 

Мыналар үшін ұқсас 𝑏𝑖𝑗: 

 

 𝑏𝑖𝑗 =
2

𝑇
∫ ℎ𝑖(𝑡) sin

2𝜋𝑗

𝑇
𝑡𝑑𝑡

𝑇

0
 немесе 𝑏𝑖𝑗 =

2

𝑇
∫ ℎ𝑖(𝑡) sin𝜔𝑗 𝑡𝑑𝑡

𝑇

0
.  

 

Қаралатын  функция аналитикалық емес, кесте түрінде болғанын есепке 

ала отырып,  Фурье коэффициенттері шамаланған сандық әдісімен анықталады. 

Фурьенің өзгеруінің сандық іске асуы дискреттік функциямен, яғни ∆𝑡 уақыттың 

белгілі бір интервалы арқылы берілетін мәндегі функциямен жұмыс жасау 

дегенді білдіреді. Диссертациялық жұмыста уақыт бойынша айналым шамасы 

жүктеме қозғалысы жылдамдығына тәуелді және  0.00131...0.00715 с. шегінде 

өзгереді. Оның үстіне, процесті мүлтіксіз суреттеу үшін мұндай айналым саны 

кемінде 2800 қабылданады. 

Фурьенің дискреттік өзгеру коэффициенттері үшін мынадай құрылым 

формулалары қолданылады: 

 

 𝑎𝑖𝑗 =
2

𝑁
∑ ℎ𝑖(𝑡ƞ)𝑁

ƞ=1 cos
2𝜋𝑗

𝑁
ƞ , (ƞ = 1, . . , 𝑁) 

 

мұндағы ƞ – уақыт бойынша айналым нөмірі, N – уақыт бойынша айналым саны, 

берілген мерзімдік процесті сипаттайды, 𝑡ƞ = ∆𝑡 ∙ ƞ – берілген айналымға сәйкес 

уақыт моменті. 
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Көрсетілген формулалар анализінен бірінші ықпал ету бүкпесінің жиілігі 

(j=1) былайша анықталады деп білеміз: 𝜔1 =
2𝜋

𝑇
 (рад/с) немесе                    𝜈1 =

𝜔1

2𝜋
=

1

𝑇
 (Гц). Яғни, ықпал етудің барлық келесі бүкпелерінің жиілігі біріншіге 

еселі болады және де процестің жиілік спектрі ∆𝜔 = 𝜔1 немесе ∆𝜈 = 𝜈1 

айналымымен қалыптасуы тиіс. Бұл айналымды жиілік бойынша таңдау 

қозғалыс жылдамдығына қарайтынын және әр жағдайда жеке анықталатынын 

білдіреді.  

Фурьенің өзгеруінде қатысатын және тербелетін шаманың орташа мәнін 

сипаттайтын 𝑎𝑖0 коэффициентін кейде есепке алмауға болады, себебі әсер ету 

типіне және өзекті элементтің бағдарына қарай, ол нөлге жақын болады.  

Мысалы, ұшындағы қималардың көлденең ығысуы түрінде ықпал ету үшін 

аспаның тербелісін зерттеу барысында көрсетілген коэффициент мәні 0.01 мм/с2 

тең болады, бұл жеделдету функцияларының орташа мәнінен  0.015 % құрайды. 

Сондай-ақ, ℎ𝑖(𝑡) әсер ету функциясының жеткілікті түрдегі жақсы 

аппроксимациясы үшін  шамамен 10-15 [3] бүкпені есепке алудың мәні бар, ол 

оны қалыптастыруда түрткі болу рөлін атқарады.  

Міндеттердің сызықтық қойылымын есепке ала отырып, өзектің мәжбүрлі 

тербелістері  ауытқудың қабылданған бүкпелерінің әрқайсысымен туындайтын 

мәжбүрлі тербелістерді салу жолымен алынуы мүмкін [27]. Өзекті элементтердің 

айтарлықтай  мәжбүрлі тербелістері ℎ𝑖(𝑡) функциясының құрамына кіретін 

бүкпелердің бірінің жиілігі оның өз тербелістері жиілігімен сәйкес келуі 

жағдайында туындауы мүмкін.  

Ауытқудың әр j-бүкпесі төмендегі заңдылық бойынша өзек нүктесінің тербелісін 

келтіреді: 

 

𝑞𝑖𝑗(𝑡) = 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑗

sin(𝜔𝑗𝑡 + 𝜑𝑗 − 휀𝑗), 

 

мұнда 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑗

 – 𝑞𝑖𝑗(𝑡) уақыт функциясының амплитудалық мәні, төмендегі 

формулаларға сәйкес бүкпе түріне қарай анықталады: 

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑗

=
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑗

2𝑛𝑘𝑖
 – жаңғырықсыз бүкпе үшін; 

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑗

=
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑗

√(𝑘𝑖
2−𝜔𝑗

2)2+4𝑛𝑖
2𝜔𝑗

2
 – гармоник, жиілігі жаңғырықпен сәйкес келетін 

бүкпе; 

 

휀𝑗 = arctg
2

𝑘𝑖
2−𝜔𝑗

2 – ауытқу бүкпесіне келтіруге қатысты сарынның бүкпе фазасы 

бойынша ығысуды сипаттайтын шама. 

Онда, өзектің өз тербелістерінің i-формасына сәйкес келетін уақытша 

функция  сарынның п бүкпесінің суперпозициясы ретінде анықталады, мұнда п 

– ауытқудың қабылданған бүкпесінің саны: 
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𝑞𝑖(𝑡) = ∑ 𝑞𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

. 

 

Шешудің II нұсқасы 

 

 (4.7) өзекті элементтің көлденең тербелістерін дифференциалды теңдеуді 

шешудің тиімді тәсілі Фурьенің жылдам өзгеруі алгоритмін пайдалану болып 

табылады. Оның мәні 𝑁𝜔 жиілігі бойынша нүктелер саны екі еселі болып 

қабылданатынында жатыр: 𝑁𝜔 = 2𝑚. Бұл жағдай есептеудің көлемін шамамен 

𝑁𝜔/2𝑚 рет азайтуға әкеп соғады. Бұл ретте мерзімдік функцияларды ұсынудың 

кешенді формасы Фурье интегралдары ретінде қолданылады. 

Алдымен ℎ𝑖(𝑡) = ℎ(𝑡) әрекет ету функциясы үшін (индекс жорамал санмен 

жаңылуды болдырмау үшін төмен түсірілген) Фурьенің тікелей өзгеруі мына 

формулаға сәйкес орындалады: 

 

𝐻(𝜔) =
1

𝑇
∫ ℎ(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡,

𝑇

0

 

 

мұнда 𝐻(𝜔) – амплитудалық спектр, ауытқудың функциясына сәйкес келеді. 

Ауытқудың функциясы кешенді болып табылады және  Фурье интегралы түрінде 

былайша ұсынылуы мүмкін: 

 

ℎ(𝑡) = ∫ 𝐻(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔,

𝜔𝑚𝑎𝑥

0

 

 

мұнда 𝜔𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝜔∆𝜔 – жиілік торының максималды мәні. 

 

 

Бұдан әрі, 𝑝(𝑡)жекелеген ықпалдан сарынның функциясына сәйкес келетін  

𝑃(𝜔) кешенді табыстама функциясы анықталады: 

 

𝑃(𝜔) =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡.

𝑇

0

 

 

Көрсетілген кешенді функцияларды үдету нәтижесінде сарын функциясы 

үшін Фурьенің кешенді спектрі пайда болады: 

 

𝑄(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑃(𝜔). 
 



48 

 

Фурьенің кері өзгеруін орындай отырып, 𝑄(𝜔) кешенді функциясы үшін 

өзектің тербелісі i- формасына арналған уақытқа тәуелді сарын функциясын 

аламыз: 

 

𝑞(𝑡) = ∫ 𝑄(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔.

𝜔𝑚𝑎𝑥

0

 

 

Аталған процедураны өзекті элемент тербелісінің есепке алынатын 

формаларының әрқайсысы үшін қайталау қажет. 

Тербеліс процесі туралы ақпарат кесте формасында берілгенін назарға ала 

отырып, ЭВМ  есепті іске асыру барысында Фурье интегралдарының дискретті 

аналогтарын қолдану қажет, олар мынадай түрде ұсынылуы мүмкін: 

 

𝐻(𝜔𝑗) =
1

𝑁
∑ ℎ(𝑡ƞ)

𝑁

ƞ=1

𝑒−
2𝜋𝑖𝑗ƞ

𝑁 ∆𝑡, 

 

 

𝑃(𝜔𝑗) =
1

𝑁
∑ 𝑝(𝑡ƞ)

𝑁

ƞ=1

𝑒−
2𝜋𝑖𝑗ƞ

𝑁 ∆𝑡, 

 

 

𝑞(𝑡ƞ) = ∑ 𝐻(𝜔𝑗)𝑃(𝜔𝑗)

𝜔𝑚𝑎𝑥

𝑗=1

𝑒−
2𝜋𝑖𝑗ƞ

𝑁 ∆𝜔. 

 

Өзекті элементтің қанағаттанарлық динамикалық реакциясына жету үшін, 

диссертациялық жұмыста өзекті уақыттың кез келген сәтінде ауыстыру 𝑦(𝑥, 𝑡) 

ауыстырудың суперпозициясы ретінде анықталады, тербелістің бірінші үш 

формасында оның нүктелерімен жеткізіледі: 

 

𝑦(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝑦𝑖(𝑡)

3

𝑖=1

= ∑ 𝑋𝑖(𝑥)𝑞𝑖(𝑡).

3

𝑖=1

 

 

Бұл ретте, динамикалық иілімдер тек ферма торының зерттеу үшін 

таңдалған үшеуінің әрқайсысынан ортасында және ширекте және тек тиісті  

уақыт функциясы 𝑞𝑖(𝑡) өзінің амплитудалық мәніне жеткен кезінде анықталады  

Өзекті элементтер тербелісінің бірінші үш формасына сәйкес келетін іргелі 

функциялардың мәні  x1=l/4, x2=l/2, x3=3l/4 координаталармен қимасында 5-

кестеде келтірілген. 
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Кесте 5. 

 

 

Элемент 

Тербеліс формалары 

1 2 3 

Қималар координаталары 

x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 

Қиғаш 

тіреу 

0.539 0.944 0.537 0.868 0.001 -0.870 -0.740 0.801 0.732 

Төменгі 

белдік 

0.784 1.239 0.793 1.104 0.008 -1.104 0.849 -1.039 0.840 

Аспа 0.734 1.330 0.729 -1.217 0.009 1.211 1.107 -1.160 1.124 

 

 

3.2.3    Жүктеме қозғалысының түрлі жылдамдығы барысында ферманың 

төменгі белдігі элементі, аспасы және қиғаш тіреуінің динамикалық 

ауысуының аталған ауытқу типіне сәйкес келетін декомпозициялық 

есебінің үлгісі 

 

Аралық құрылыс бойынша ұшындағы қималары тербеліс заңдарын алу 

үшін  ферма торының қандай да бір элементтерінің мәжбүрлі тербелістер 

амплитудасын анықтау барысында қозғалыс құрамына ұқсас және пульсация 

жиілігі бар, берілген элементтің өздік тербеліс жиілігімен сәйкес келетін 

жүктеме жіберілді. 

Мысалы, аспаның динамикалық иілімін анықтау барысында, жиілігі 6.99 

Гц құрайтын тербелістің бірінші формасы бойынша, аралық құрылыс моделі 

бойынша 48 күштен тұратын,  6.99 Гц жиілікпен өзгеретін синфазно, жүктеме 

жіберіледі. Бұл ретте, ферманың аталған өзек бекітілген тораптары вибрациялық 

орын ауыстырады, оның қаралатын элементке әсерін (3.7) дифференциалды 

теңдеудің оң бөлігінде тұрған ℎ𝑖(𝑡) ауытқу функциясы көрсетеді. Оны шешу 

үшін жоғарыда мазмұндалған екі нұсқаны қолданамыз. 

 

 

Шешудің I нұсқасы  

 

Аспаның мәжбүрлі тербелістерінің тақ жеке формалар бойынша есебі үшін 

ауытқу функциясының уақытпен өзгеру заңы сурет 13 a) суретте бейнеленген. 

13 c) суретте көрсетілген осы графиктің фрагментін талдай келе, ерікті 

түрде уақыттың  мынадай сәттерін, яғни белгіленген процесс шеңберінде 

экстремалды мәндердің ауытқу функцияларына сәйкес келетіндерін таңдаймыз. 

Тербелістің көрсетілген сипаты үшін ауытқудың жоғарғы шегі, мәселен, 

уақыттың 𝑡1=19.84 с сәтінде, төменгісі – 𝑡2=19.31 с барысында іске асырылады. 

Уақыттың осы сәттерінде ауытқу функциясының мәні тербелістің бірінші 

формасы үшін сәйкесінше 0.054 м/с2 (53.861 мм/с2 ) және 0.043 м/с2 (42.948 мм/с2 

) құрайды. 
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Ауытқудың көрсетілген мәндерімен келтірілген, тербелістің бірінші жеке 

формасы бойынша өзек нүктелерінің динамикалық ауысуының өзгеру 

диапазонын, сондай-ақ өзек нүктелерінің, олардың ұзындық бойынша 

орналасуына қарамастан, тербелісін суреттейтін 𝑞1(𝑡) функциясын анықтау үшін 

ℎ1(𝑡) функциясы бойынша оны бүкпенің кейбір санының суперпозициясы 

ретінде елестете отырып Фурье өзгеруін орындаймыз. Ауытқудың әр 

қабылданған бүкпесінен 𝑞1𝑗
𝑚𝑎𝑥 уақыт функциясының максималды мәнін, сондай-

ақ берілген функцияның мәнін уақыттың таңдалған сәтінде 𝑡1 және 𝑡2 

анықтаймыз, оның сомасы динамикалық ауысулардың экстремалды мәнін 

береді. 

Ауытқудың қабылданған бүкпелерінің амплитудалық мәндері, жиіліктері, 

сондай-ақ олардың бастапқы 𝜑 фазалары 6-кестеде ұсынылған. Мұнда сол 

секілді ауытқу функциясының мәні уақыттың таңдалған сәттерінің бірінде 

(𝑡1=19.84 с), берілген уақыт сәтінде бүкпелердің әрқайсысы жететін мәндердің 

алгебралық сомасы ретінде  анықталған.  

Берілген процестің жиілік спектрі  ∆𝜈 =
1

𝑇
=

1

20.02
≈ 0.05 Гц айналымымен 

қалыптасқанын айта кеткен жөн. 

Ауытқудың амплитудалық-жиілік спектрін талдай келе, ℎ𝑖(𝑡) ауытқудың 

спектрлік құрамынан тақ жеке формалар бойынша өзектің динамикалық 

ауысуын анықтау барысында берілген графикте шарықтау мәні болатын бүкпені 

есепке алу қажет деп қорытындылауға болады.  Олардың ішінде бірінші жеке 

форма үшін көбірек маңыздысы резонанстыға жақындау келетін жиілігі бар 

бүкпелер болып табылады. 

Жеделдету функциясының спектрлік анализі бүкпелердің қайсысысының 

уақыттың осы сәтінде ауытқудың алынған мәнін қалыптастыруға көбірек үлес 

беретінін анықтауға мүмкіндік береді. 6-кестеде көрсетілген нәтижелерді талдай 

отырып, көрсетілген уақыт моментінде анықтайтындар болып жиілігі 5.7 және 

5.75 Гц синусоидтар табылатынын білуге болады, олар осы уақытта 

амплитудалық мәнге жақын мәндерге жетеді. 

Берілген бүкпелердің суперпозициясымен келтірілген өзек нүктелерін 

динамикалық ауыстыру ауытқу және сарын бүкпелері арасында 휀𝑗 фазасының 

ығысуына сәйкес келетін, уақыт бойынша ∆𝑡𝑗 шамасына кешігетінін байқауға 

болады. Жеделдету функциясының таңдалған жетекші бүкпелерін есепке ала 

отырып, уақыт бойынша ығысу мына түрде анықталады: 

 ∆𝑡𝑗 =
𝜀𝑗

𝜔𝑗
=

0.06

2𝜋∙5.75
=0.0017 с, мұнда 𝜔𝑗 - ауытқудың жетекші 

бүкпелерінің бірінің циклдік жиілігі, 휀𝑗  – тиісті сарын бүкпесінің фазалық 

ығысуы. Бұдан шығатыны, тербелістің бірінші формасы бойынша өзек 

нүктелерінің ауысуын 𝑡1=19.84+0.0017≈19.8417 с уақыттың моментінде анықтау 

қажет. 

6-кестеде сарын бүкпесінің амплитудалық мәндері, сондай-ақ олардың 

шамалары ұсынылған, олар уақыттың көрсетілген моментінде іске асырылады 

және алгебралық сома есептелінеді. Дәл осы алынған шамалар бойынша Maple 

қолданбалы бағдарламасымен  ℎ𝑖(𝑡) ауытқу функциясының есептелінуі алынды. 
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Өзекті элементтің тербелістің үшінші формасында динамикалық ауысуын 

анықтау үшін бірінші әсер ету функциясындағыдай функция қолданылады, тек 

мұнда өз форма коэффициенті қолданылады. Ауытқудың жиілік спектрі жүктеме 

қозғалысы жылдамдығы аздығынан үшінші жеке форма жиілігінен (37.26 Гц)  

сол жаққа қарай шамадан тыс ығысуын есепке ала отырып, бұл формадағы 

динамикалық иілім шамасын ескермеуге болады. 

Аспа ортасындағы динамикалық иілімнің бірінші формада алынған 

мәнінің маңызы бар, шеткі элементтер әдісі бойынша барлық конструкцияның 

динамикалық есебінен анықталған аналогты шамамен салыстыру қажет. 

Ауысу хронограммасының конфигурациясы аспаның орташа қимасына 

қатысты ауысуы және әсер ету функциясы графиктерінің формаларынан өте 

ерекшеленеді.  Жоғарыда мазмұндалған себептер, авторға, яғни нәтиженің 

жоғары дәлдігін алу үшін ауытқу және сарын бүкпесі қаншалықты көп болған 

сайын Фурьенің тікелей және кері өзгеруі процедурасын пайдалану керектігін 

есепке алу қажет деп есептеуге құқылы екенін көрсетеді. 

 

Кесте 6. 

 

𝜔𝑗, Гц 𝜑𝑗, рад ℎ𝑚𝑎𝑥
1𝑗

, мм/с2 ℎ1𝑗(𝑡1), м/с2 

4.9 -0.475 9.76 0.005902 

5.7 -0.399 16.445 0.013060 

5.75 -0.46 15.417 0.011944 

7.25 0.704 4.831 0.003644 

7.3 0.63 3.408 0.002259 

7.35 0.589 13.239 0.007790 

7.4 0.551 3.325 0.001697 
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Сурет 12 – Maple қолданбалы бағдарламасындағы 

 ℎ𝑖(𝑡) ауытқу функциясының есептелінуі 

 

 
a 
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b 

 

 
c 

 

 
d 

 

Cурет 13 a – Аспаның динамикалық ауысуының бірінші жеке формасы 

бойынша есебі үшін ауытқу функциясының уақытпен өзгеру заңы;  

b, c, d – оның уақыт аралықтары бойынша кескіндері; 
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Сурет 14 – Maple қолданбалы бағдарламасындағы 

 ℎ1𝑗(𝑡1) мәнінің есептелінуі 
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IV БОЙЛЫҚ КҮШТЕРДІҢ ҚОСЫМШАЛАРЫ ЭКСЦЕНТРИСИ-

ТЕТТЕРІМЕН ЖӘНЕ ОНЫҢ ОСІНІҢ БАСТАПҚЫ ҚИСАЮЫМЕН 

КЕЛГЕН ӨЗЕКТІ ЭЛЕМЕНТТІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ РЕАКЦИЯСЫН 

АНЫҚТАУ   

 

4.1 Өзектің мәжбүрлі тербелісінің дифференциалды теңдеуін бастапқы 

жетілмегендігін есепке ала отырып шығару 

 

Өзектің көлденең тербелісін қарастырамыз, біріншіден, бастапқы қисаюы 

бар, екіншіден, эксцентриситеттермен қоса берілген ауыспалы бойлық 

күштермен 𝑆(𝑡) жүктелген 𝑒𝑟 (𝑟 = 1,2) (сурет 15). 

 

 
 

Сурет 15 – Ауыспалы ұзына бойғы күштермен жүктелген және бастапқы 

қисықтығы бар өзек сызбасы. 

 

Бұл ретте, өзек орнықты тепе-теңдіктің ығыспалы қалпының айналасында 

тербеледі және осы қалыптан есептей келе оның динамикалық ауысуы 𝑦(𝑥, 𝑡), 
оның қозғалысы үшін мынадай дифференциалды теңдеу жазуға болады: 

 

𝐸𝐼
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 = 𝑀𝑢 + 𝑀𝑓,𝑒 + 𝑀𝑝,                                                     (4.1) 

 

мұнда 𝑀𝑢 = −𝑆(𝑡)𝑦 – ұшындағы қималардың ұзына бойғы ығысуымен 

негізделген және квазистатистикалық ығысуы барысында өзек қимасында 
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туындайтын момент; 𝑀𝑓,𝑒 = −𝑆(𝑡)(𝑓(𝑥) + 𝑒(𝑥)) – өзек осінің бастапқы 

қисаюынан және ұзына бойғы күштердің қосымшалары эксцентриситеттерінен 

туындайтын иілту моменті; мұнда 𝑓(𝑥) – өзек осінің бастапқы қисаю функциясы, 

𝑒(𝑥) = 𝑒1 −
𝑒1−𝑒2

𝑙
𝑥 – эксцентриситеттердің ұзындығы бойынша тарату 

функциясы; 𝑀𝑝 – өзекті элемент тербелісі барысында туындайтын инерциялық 

жүктемемен негізделіп таратылған момент. 

Өзектегі толық ұзына бойғы күштің құрылымын есепке ала отырып, оның 

құрамынан 𝑆0тұрақты құрамды көрсетеміз, ал ∆𝑆(𝑡) ауыспалы құрамды кейбір 

динамикалық үстеме ретінде қарастырамыз: 

 

𝑆(𝑡) = 𝑆0 + ∆𝑆(𝑡) = 𝑆0 (1 +
∆𝑆(𝑡)

𝑆0
) = 𝑆0𝜉(𝑡), 

 

мұнда 𝜉(𝑡) = 1 +
∆𝑆(𝑡)

𝑆0
. 

 

Координата бойынша екі рет өзектің қисық иілімінің теңдеуін 

дифференциялай отырып (4.1), және де 
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 𝑀𝑝 = 𝑝 = −𝑚
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2  болатынын 

назарға алып, көрсетілген жетілмегендіктермен болған өзектің көлденең 

тербелісінің дифференциалды теңдеуін аламыз: 

 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
+

𝐸𝐼

𝑚

𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
+

𝑆(𝑡)

𝑚

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
=

𝑆0𝜉(𝑡)

𝑚

𝜕2(𝑓(𝑥) + 𝑒(𝑥))

𝜕𝑥2
. 

 

Осы теңдеудің шешімін 𝑦(𝑥, 𝑡), бастапқы жетілмегендік пен 

эксцентриситеттер функциясын 𝑓(𝑥) + 𝑒(𝑥), сондай-ақ өзектің меншік 

формалары бойынша ∑ 𝑋𝑖
′′𝑞𝑖

∞
𝑖=1  функциясын рет-ретімен жия отырып және осы 

берілген мәндерді шығыс дифференциалды теңдеуге қоя отырып, басты  i-

тербеліс өзегі нүктелерінің қозғалысы заңын сипаттайтын уақыт функциясы 

үшін, мынадай мәндерді аламыз: 

 

�̈�𝑖 + 𝑘𝑖0
2 (𝑞𝑖 − 𝑆(𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑞𝑗

∞

𝑗=1

= 𝑆(𝑡)𝑘𝑖0
2 ∑ 𝑓𝑗𝑎𝑖𝑗 ,

∞

𝑗=1

 

 

мұндағы 𝑓𝑗 =
∫ (𝑓(𝑥)+𝑒(𝑥))𝑋𝑗(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

∫ 𝑋𝑗
2(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

 – өзек осінің бастапқы қисаюы 

функцияларын рет-ретімен жию коэффициенті 𝑓(𝑥) және қалыпты функциялар 

бойынша 𝑋𝑖(𝑥) эксцентриситеттер функциясы 𝑒(𝑥). 
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Өзектің негізгі реңінің тербеліс теңдеуі (i=1) бұл жағдайда мынадай түрде 

болады: 

 

�̈�𝑖 + 𝑘2𝑞(1 − 2𝛿∆𝑆(𝑡)) = 2𝛿𝑆(𝑡)𝑘2𝑓1.                                      (4.2) 

 

Бұл ауыспалы коэффициенттері бар біртекті емес теңдеу.  

Параметрлік тербелістерді және тек мәжбүрлілерді бөле отырып, соңғыны 

зерттеу үшін (4.2) теңдеуінен мерзімдік коэффициентті алып тастауға және 

мынадай түрге келтіруге болады: 

 

�̈�𝑖 + 𝑘2𝑞 = ℎ𝑓,𝑒(𝑡),                                                                       (4.3) 

 

мұнда ℎ𝑓,𝑒(𝑡) = 𝛾𝑆(𝑡) – өзектегі ұзына бойғы күшіне тәуелді ауытқудың 

функциясы; 𝛾 = 2𝛿𝑘2𝑓1 = 𝑎11𝑘10
2 𝑓1 – кейбірі тұрақты. 

Онда диссипацияны есепке ала отырып,  (4.3) мәні үшін мыналар болады: 

 

�̈�𝑖 + 2𝑛�̇� + 𝑘2𝑞 = ℎ𝑓,𝑒(𝑡)                                                            (4.4) 

 

Берілген біртекті емес тұрақты коэффициенттерімен теңдеуді шешу тәсілдері 

бұдан бұрын автормен осы зерттеудің 3.2.2 тармағында мазмұндалды.  

 

 

4.2   Құрылымның бастапқы қисаюымен шақырылған аспа, қиғаш тіреуі, 

төменгі белдік элементінің динамикалық ауысуының декомпозициялық 

есебінің үлгісі 

 

Конструкциялардың көрсетілген орталық элементтерінің орташа 

қималарында максималды динамикалық сарын тудыру үшін, поездан жүріп 

тұрған құрамдас жүктеме жиілігі осы элементтердің тербелістерінің негізгі тоны 

жиілігіне тең қабылданды. Таңдалған динамикалық факторды есепке ала 

отырып, поезге сәйкес келетін күш жүйесі қозғалысының шарықтау шегіндегі 

жылдамдығы қиғаш тіреу үшін 29.74 м/с және аспа үшін  21.95 м/с құрайды. 

Төменгі белдік элементіне қатысты айтатын болсақ, оның ұшындағы 

қималарының көлденең вибрациясы аспа мен қиғаш тіреудің аналогты ауысуына 

салыстырып қарағанда айтарлықтай емес, сондықтан осы элемент үшін арнайы 

шарықтау шегінің режимі талданбайды. Алайда, осы зерттеу үшін максималды 

жылдамдықты 420 км/сағ күш жүйесінің қозғалысы және жүріп өтетін жиілігі 

38.2 Гц тең динамикалық құрамдас жүктеменің үлкенірек деңгейі нұсқасы 

қаралды. 

Қозғалыстың максималды жылдамдығы жағдайында қаралатын өзекті 

элементтерде ∆𝑆(𝑡) ауыспалы бойлық күш салуды өзгерту хронограммасы      16-

суретте келтірілген. 
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Сурет 16 – ауыспалы бойлық күш салудың өзгерісінің  

аспадағы хронограммасы 

 

Осы хронограммалар құрылымы үшін кейбір ақырын өзгеретін 𝑆0
′ (𝑡) 

өзегінде бойлық күш салу құрамы тән екенін көруге болады, оның айналасында 

∆𝑆1(𝑡) + ∆𝑆2(𝑡) функциясының тербелісі болып жатады. Демек, осы құрам 

қозғалатын құрамның өз салмағының жүктемесімен негізделген. Пойыздың 

отуімен болған, аспа үшін бойлық күш салу мәніне оның үлесі 49.2% құрайды; 

төменгі белдік элементі үшін - 92.9 %. 

Берілген шаманың хронограмма ортасында кейде түсуі қозғалмалы 

құрамның біркелкі болмауымен, яғни оның орта тұсында жеңіл вагондардың 

болуымен байланысты. Элементтің динамикалық сарынын шамамен бағалау 

үрдісінде поездың вагондарына әсер ететін ауырлық күшімен болатын бойлық 

күш түсуді тұрақты деп есептеуге болады. Онымен бірге, аспадағы уақытша 

жүктемеден болатын бойлық күш түсу хронограммасы үшін басым рөл 

квазистатикалық құрам екенін айта кеткен жөн, динамикалық жиілігі жоғары 

компоненттердің әсер етуі аса нашар. Төменгі белдік үшін жиілігі жоғары 

құрамның амплитудалық мәні квазистатикалық компоненттің сәйкес мәнінен 

небәрі  1.8 есе кем. Бұл фактілер аспаның белдік элементімен салыстырғанда 

айтарлықтай жоғары икемділігімен, сондай-ақ аспаның (6.99 Гц) тербелісі негізгі 

тоны жиілігінің жүктеменің (38.2 Гц) жүріп өту жиілігінен алшақтығымен 

байланысты, төменгі белдік элементі туралы айтуға келмейді (тербелістің 

бірінші формасының жиілігі 27.8 Гц). 

Әсер ету функциясын теңдеуге (4.4) құру үшін көрсетілген өзекті 

элементтерге 𝑓1 рет-ретімен қою коэффициенті мәнін есептеп шығару қажет. 

Осы мақсатта өзектің бастапқы қисаю осі функциясын мына түрде қабылдаймыз: 

𝑓(𝑥) = 𝑓𝑚𝑎𝑥 sin2 𝜋𝑥

𝑙
, мұндағы 𝑓𝑚𝑎𝑥 =

𝑙

750
 – элементтің бастапқы иілуінің 

максималды мәні (мм), l – оның ұзындығы [28]. 

Эксцентриситеттерді тарату функциясына қатысты айтатын болсақ, онда 

оның маңыздырақ мәні  бойлық күші өзектің ұштарына бірдей 

эксцентриситеттермен түсірілсе іске асырыла алады, яғни 𝑒1 = 𝑒2. Қабылданған 
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нормаларға сәйкес [28], эксцентриситет шамасы 𝑒𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

40
 мәнінен аса 

алмайды,  мұндағы h - элемент ұшының биіктігі. 

𝑓1 ретімен қою коэффициент үшін аталған фактілерді есепке ала отырып, 

мынадай өрнектерді аламыз: 

 

𝑓1 =
∫ sin2 𝜋𝑥

𝑙
𝑋1(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

∫ 𝑋1
2(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

+ 𝑒1

∫ 𝑋1(𝑥)𝑑𝑥

∫ 𝑋1
2(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

0

. 

 

𝑎11, 𝑓𝑚𝑎𝑥, 𝑒1 тұрақтылары, 𝑓1, 𝛾 коэффициенттері, сондай-ақ к 

элементтердің жеке тербелісі жиілігінің мәндері созылу немесе сығылу есебімен 

бірге 7-кестеде келтірілген. Көрсетілген жиіліктер тек 𝑆0 аралық құрылыстың өз 

салмағынан күш түсіру есебімен алынғанын ғана емес, қозғалмалы құрамның өз 

салмағымен болған күш 𝑆0
′ (𝑡)  есебімен де алынғанын байқау қажет.  

 

Кесте 7. 

 

Элемент 𝑘, 
1/c 

𝑎11 ∙ 105, 
1/кН 

𝑓𝑚𝑎𝑥 ∙ 103, 

М 

𝑒1 ∙ 103, 
м 

𝑓1 ∙ 103, 
м 

𝛾 ∙ 103 

м-1 

Қиғаш 

тіреу 

58.751 7.457 24.8 11.25 25.45 6.712 

Белдік 177.122 0.705 14.67 16.25 27.804 5.975 

Аспа 45.995 29.74 20.0 9.5 20.035 11.483 

 

Қаралатын факторлармен болатын, өзектің мәжбүрлі тербелістері 

амплитудасын анықтау үшін 𝑆(𝑡) мерзімдік функцияның үйлесімді анализін 

жүргізу қажет. Жүйенің динамикалық сарынын шамамен бағалау мақсатында, 

өзектегі бойлық күштің тек басым квазистатикалық ∆𝑆1(𝑡)  және динамикалық 

∆𝑆2(𝑡) бүкпелерін назарға алу жеткілікті. 

Осылайша, осы тарауда жеке өзекті элементтің декомпозициялық моделі 

оның динамикалық реакциясы анализі барысында басымдықтарға ие екендігі 

көрсетілді. 

 

 

 

 

 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 
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Қазіргі кездегі өндіріс саласындағы негізгі мәселелер олардың сенімділігі, 

тұрақтылығы мен беріктілігі болып табылады. Сондықтан да бұл 

сипаттамаларды сенімді болжау мақсатында өнеркәсіптік өнімдерді, 

динамикалық жүйелер мен процестерді моделдеу және талдау әдістерін 

жетілдіру қажет. Осы орайда бұл объектілердің математикалық үлгілерін 

мүмкіндігінше шындыққа жақындату үшін барлық ықтимал факторларды ескере 

отырып әзірлеу қажет. Мұндай факторлардың арасында бастапқы кернеулер бар, 

олардың табиғаты әртүрлі. Бұл жасанды түрде технологиялық үдеріс үшін бір 

немесе бірнеше себептерге байланысты бастапқы кернеулерді тудырды. Бұл 

табиғатта қалдық болып табылатын бастапқы кернеулер, құрылымдардың 

жетілдірілмеуі, оларды жинау, құю және т.б. нәтижесі болып табылады. Мұның 

бәрі дизайнды берік мағынада әлсіретіп, жұмыс өнімділігіне қауіп төндіруі 

мүмкін. Сондықтан серпінді жүйелердің динамикасын модельдеу әсіресе 

динамикалық жүйелер үшін өте маңызды. 

Зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша қорытындылар 

1. Стерженьді элементтерде кернеуді анықтау әдістерін зерттелді. 

2. Стерженьді элементтердің төзімділігін және шыдамдылығын анықтау 

барысына қол жеткізілді.  

3. Декомпозиция әдісі бойынша құрылымдағы стержень осінің қисаюы 

нәтижесінде пайда болған бастапқы кернеулердің өрісінің динамикалық 

реакцияға әсері анықталды. 

4. Тербеліс формасы спектрін қарай отырып, өзекті элементтердің 

динамикалық орын ауыстыруының сандық шешімін талдау жүргізілді.  

 Қойылған міндеттерді шешу толықтығын бағалау  

Алынған нәтижелер қойылған мақсаттар мен міндеттерді толық қамтиды. 

 Нәтижелерін нақты қолдану бойынша ұсынымдар мен бағдарларын 

дамыту 

 Берілген жұмыс өзге сандық зерттеулер кезінде салыстырулар үшін 

қолдана алады. 

 Іске асырудың техникалық және экономикалық тиімділігін бағалау 

 Берілген жұмыстағы зерттеулерден алынған нәтижелерді түрлі салалар 

мен адам қызметінің салаларында кеңінен практикалық қолданыс ретінде 

пайдалануға болады. 
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