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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УДАРО- ТА ВІБРОЗАХИСТУ ПРИЛАДУ 

РЕФЕРАТ 

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків і 

містить 122 сторінок машинописного тексту, 8 сторінок списку посилань, 48 

малюнків, 5 таблиць. 

Ключові слова: ударозахист, вібрація, амортизатор, сухе тертя, 

демпфер. 

Об'єктом досліджень є система ударо- і віброзахисту приладу.  

Метою магістерської роботи є розробка системи ударо- і віброзахисту 

навігаційного приладу, яка забезпечує експлуатаційний захист від ударних 

перевантажень великої амплітуди і обмежує коливання при резонансі. 

Для досягнення мети були вирішені наступні задачі. 

1. Запропонована нова схема системи ударо- і віброзахисту для приладів 

навігації, що відрізняється від відомих наявністю металевого демпфера 

сухого тертя. 

2. Розроблено математичну модель нової системи ударо- і віброзахисту 

та проведено її аналіз. 

3. Проведено математичне моделювання поведінки нової системи ударо- 

і віброзахисту за допомогою ЕОМ а пакеті Simulation програмного 

комплексу SolidWorks і визначені найбільш небезпечні режими роботи. 

4. Отримана уточнена характеристика поведінки пружної вигнутої 

пластини за допомогою її моделювання на ЕОМ методом скінчених 

елементів. 

Актуальність. З розвитком нових технології, виникають нові вимоги до 

систем ударо- і віброзахисту з гарантуванням збереження потрібної точності. 

Тому ця тема є актуальною на сьогоднішній день. 

Для побудови математичної моделі системи ударо- і віброзахисту 

використані методи теоретичної механіки та прикладної теорії гіроскопів, 



теорії коливань, лінійної алгебри, методи цифрового моделювання на ЕОМ, 

експериментальні методи. 

 

 

НАУКОВА НОВИЗНА отриманих результатів досліджень. 

1. Запропоновано нову принципову схему системи ударо- і 

віброзахисту, у якій розглядається одноосьова система віброзахисту із сухим 

тертям, що обмежує на заданому рівні максимальне прискорення тіла, що 

ізолюється, при одиночних ударах великого рівня і максимальні прискорення 

руху тіла, що ізолюється, при вібраціях, у якій відсутня статична зона застою 

поблизу положення рівноваги. 

2. Отримано уточнену математичну модель системи ударо- і 

віброзахисту, у якій враховані нелінійність сухого тертя і пружної випуклої 

пластини, зміни параметрів системи і збуджуючих факторів, проведено її 

аналіз і оцінка їх впливу на ефективність ударо- і віброзахисту, доведених до 

чисельних оцінок. 

3. Складено алгоритм, програма і проведено математичне моделювання 

за допомогою ЕОМ поводження системи ударо- і віброзахисту.  

4. Проведено математичне моделювання за допомогою ЕОМ поведінки 

пружної вигнутої пластини і отримана її характеристика за допомогою 

методу скінчених елементів. При пружних деформаціях реалізуються значні 

переміщення, тобто задача відноситься до класу геометрично нелінійних. 

Також враховуються сили сухого тертя при ковзанні її кінців. 

  



RESEARCH OF A CRASH FND VIBRATION PROTECTION SYSTEM 
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ABSTRACT 

This work consists of an introduction, five chapters, conclusion, application 

and contains 135 pages of typewritten text, 12 pages of the bibliography of 112 

titles, 48 figures, 5 tables. 
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The object of research is the system of impact and vibration protection 

device. 

The aim is to develop a system of impact and vibration protection of 

navigation device, that provides protection against large amplitude operational 

shock overloads and limits the oscillations at resonance. 

To achieve the goal following tasks have been resolved. 

1. A new scheme of impact and vibration protection system for navigation 

devices, which differs from the known presence of metal dry friction damper. 

2. Createde the mathematical model of the impact and vibration protection 

system and conducted its analysis. 

3. Mathematical modeling of the behavior of the new impact and vibration 

protection system using computers and software package SolidWorks Simulation 

and identified the most dangerous modes. 

4. The specified characteristic behavior of elastic curved plate by means of 

computer simulation by finite elements method. 

Urgency. With the development of new technologies, new requirements for 

impact and vibration protection and preservation of guaranteeing the desired 

accuracy. Therefore, this topic is very relevant today. 

To construct a mathematical model of new impact and vibration protection 

system methods used of theoretical mechanics and applied theory of gyroscopes, 

vibration theory, linear algebra, methods of digital computer modeling, 

experimental methods. 



Scientific novelty of the research results. 

1. A new system schematic diagram of new impact and vibration protection 

system, which is considered uniaxial vibration protection system with dry friction, 

which limits at a given level the maximum body acceleration that is isolated, with 

large bruises single level and maximum body acceleration that is isolated, the 

vibrations with no static stagnation zone near equilibrium state. 

2. An refined mathematical model of new impact and vibration protection 

system, which takes into account the nonlinearity of dry friction and elastic convex 

plate changing system settings and excitatory factors held its analysis and 

assessment of their impact on the effectiveness and new impact and vibration 

protection system brought to numerical rates. 

3. Created an algorithm program and Mathematical modeling and computer-

aided treatment of impact and vibration protection system. 

4. Mathematical modeling behavior of elastic curved plate and received its 

characteristics using finite element method using a computers. When elastic 

deformations realized significant move, that task belongs to a class of nonlinear 

geometrically. Also force of dry friction taken under when sliding it sides. 

 


