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Перед науковцями постає безліч технічних задач, для розв’язання яких потрібно 

поєднувати дві галузі знань: складні математичні обчислення із сучасними технологіями  

автоматизації. Зокрема актуальними проблемами є застосування спеціальних методів та 

засобів для розробки програмно – технічного забезпечення у практичній діяльності ОВС. 

Перед нами постає, зокрема, задача виділення окремих елементів для підвищення 

ефективності розв’язування задач потужним інструментарієм - методом скінченних 

елементів [  ]. Такий метод дозволяє одночасно розраховувати різноманітні конструкції з 

розманітними властивостями матеріалів. Безперечно, що сучасний стан досліджень та 

розрахунків вимагає автоматизації даного методу. 

На ринку представлено безліч програмних продуктів, які забезпечують якісні 

розрахунки методом скінченних елементів. Нами взято для прикладу введення методу 

скінченних елементів у програмне середовище AutoCAD Mechanical. AutoCAD Mechanical 

являє частину технології цифрових прототипів Autоdesk [2]. Продукт об’єднує 

функціональність AutoCAD – світового лідера серед 2D САПР з перевагами великих 

бібліотек стандартизованих компонентів і засобів автоматизації, які прискорюють процес 

розв’язування задач проектування спеціальної техніки у практичній діяльності ОВС. 

AutoCAD Mechanical дозволяє економити час для побудови креслень деталей, об’єктів і, 

звичайно, значно прискорює процес одержання результатів якісних обчислень методом 

скінченних елементів.  

Статичний аналіз конструкцій під впливом зовнішнього навантаження з 

використанням методу скінченних елементів є світовим стандартом для розрахунків на 

міцність та інших видів розрахунків спеціальної техніки та приладів у  практичній діяльності 

ОВС. Це пов’язано з універсальністю методу скінченних елементів, що дозволяє 

використовувати різні матеріали для вибраних конструкцій  [ ]. 

Основними типами  скінченних елементів, які використовуються при розбитті є 

одновимірні, двовимірні та об’ємні скінченні елементи . Для тривимірної моделі об’єкту 

дослідження, створеної за допомогою системи автоматизованого проектування (САПР), 

найпростіше розробити математичну модель, використовуючи об’ємні скінченні елементи . 

Проте використання об’ємних скінченних елементів дає низьку точність розрахунків, 

потребує великих ресурсів обчислюваної техніки та значних затрат часу [ ]. 

Безперечно, що використання одновимірних та двовимірних скінченних елементів 

дозволяє проводити розрахунки із більшою точністю і суттєво меншими затратами часу, але 

одержати збіжність кінцевих результатів за вказаним способом складно. Тому конструктор 

повинен виконати аналіз конструкції та використовувати запропоновані методи 

комп’ютерного моделювання для одержання розв’язку інженерної задачі, що розглядається. 

За допомогою засобів AutoCAD Mechanical розробнику зручно будувати модель, а також 

проводити обчислення методом скінченних елементів, враховуючи всі її особливості, також 

можна коректувати або вносити інші зміни в креслення, потім знову переходити до 

розрахунків за методом в середовищі  AutoCAD Mechanical.  



Метод скінченних елементів (МСЕ) — це числовий метод знаходження розв'язків 

інтегральних та часткових диференціальних рівнянь (ЧДР). Для реалізації цього методу є 

багато способів, кожен з яких має свої плюси і мінуси. Метод скінченних елементів 

підходить для розв'язування ЧДР, які описують складні середовища (такі як машини, чи 

нафтогони); при змінності цих середовищ; коли бажана точність змінюється у різних 

ділянках середовища; чи коли розв'язку не вистачає гладкості [ ]. Розглянемо наглядний 

приклад використання методу скінченних елементів для конструювання техніки при 

моделюванні деформацій бігових доріжок кулькового однорядного підшипника кочення. 

МСЕ дає можливість збільшити точність моделювання у зонах які нас цікавлять: зовнішнє та 

внутрішнє кільце, кулька, вал, корпус (рис 1). На рис. 2 показано, що до прикладення 

навантаження на підшипник вважається, що кулька контактує з кільцем в точці (рис 2). 

 

 

Рис. 1. Ескізна компоновка підшипникового вузла тихохідної ступені двоступеневого 

редуктора 

В даному випадку внутрішнє кільце обертається з валом, а отже навантаження на 

нього має циркуляційний характер. Зовнішнє кільце навантажене місцево. Кулька володіє 

більшою твердістю ніж кільця, отже деформації її поверхні будуть значно меншими, ніж 

поверхні бігових доріжок кілець підшипника (рис 3). Отже, поверхню, яка безпосередньо 

контактуватиме з кільцем доцільно розбивати на більше число елементів. 

При прикладенні крутого моменту в підшипниках виникають реакції, які ми можемо 

представити у вигляді розподіленого навантаження (рис2). 



 

Рис.2. Кулька в момент прикладання навантаження 

Величину розподіленого навантаження знаходимо за формулою:  

l

R
q   

де R – значення реакції в підшипнику,H 

     q – розподілене навантаження ,Н/м, 

     l – довжина поверхні контакту кілець з корпусом чи валом, м. 

 

 
 

Рис.3. Деформація кілець при досягненні певного значення q 



На рис. 3 червоним кольором умовно показана область деформації кілець. Розбиття 

цієї області відрізняється від розбиття  решти області кільця підшипника (синій колір). Це 

дає змогу краще дослідити динаміку зносу бігових доріжок, та визначитись з шляхами 

усунення зносу, тим самим збільшення довговічності роботи. 

Отже , найважливішими перевагами методу скінченних елементів є:  

 Властивості матеріалів суміжних елементів можуть бути різними. Це дозволяє 

застосовувати метод до тіл, складених з декількох матеріалів. 

 Скінченними елементами є прості області (прямі лінії, трикутники, прямокутники, 

піраміди, призми). Таким чином, даним методом можна апроксимувати тіла із 

складною формою країв. 

 Розміри елементів можуть бути змінними. Це дозволяє збільшувати чи зменшувати 

елементи сітки. 

 За допомогою МСЕ легко розглянути граничні умови з розривним поверхневим 

навантаженням, а також змішані граничні умови. 

 Алгоритм методу скінченних елементів дозволяє створити загальні програми для 

розв'язку завдань різного класу. 

Головний недолік цього методу полягає у потребах великого обсягу пам'яті ЕОМ і 

високої швидкості розрахунку. В даний час розвиток ЕОМ практично усунув цей недолік.  

Декілька сучасних МСЕ пакетів включають спеціальні елементи такі, як термальні, 

електромагнітні, рідинні та структурні робочі середовища. В структурному моделюванні 

МСЕ дуже допомагає у генерації жорсткісних і силових візуалізацій у місцях зсувів та 

згинів, та відображання розповсюдження сил та зміщень. МСЕ  дозволяє проектувати, 

відлагоджувати та оптимізовувати продукцію перед її випуском. Цей потужний засіб 

проектування відчутно покращив якість інженерних проектів та методологію цього процесу 

у багатьох сферах, зокрема у сфері розроблення спеціальних технічних засобів ОВС.  

Використання МСЕ  зменшило час, за який продукт проходив від концепції до конвеєра.  

Головною ідеєю методу було покращення початкових прототипів використовуючи МСЕ, що 

сприяло прискоренню їхнього тестування та розробки. В цілому, перевагами МСЕ є 

збільшення точності, покращення дизайну і краще бачення його критичних параметрів, 

створення віртуальних прототипів,  збільшення продуктивності та прибутковості на 

виробництві. 
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