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утноот1 незв'язаного [а(ФЁ)2 )'

:новки 
1- '-__'-*--:^-т Бт'и/\^т'.тяътт{я в у емператур

в робот! доведена ефективн!сть використання в умовах високих т1

_ ! пхт:т:ттт:у] |гя 2ктивного

,'].'""]}Бь;,"; компонента вапняно_пуцоланових в'яжучик та активного

.1ьг|0го д0датку портла!1дцементу, що зумовлено зв'язуванням термонестаб|льного в

:т| темшератур 530"'"5в0"€ [а(Ф[1)2'

й; ;;;ьйй'""; |"',;'''"'о туф!ту' як 3аповн!овача др6н:::#::::;;ж*
Ё;;;;;;;ы;;;; в умовах виооких температур' е незначними деструктивн1

як! зумов]|ен| по л|мор6 ",'*" 
перетворе'"ту" 1:]|1} .1|.' *:1-т::*:1:' 1"

;Ё:#::нжд!нки вапняно-пуцола}{ового камен1о на основ| цеол!тового туф!ту в
.-! '*^аттаот" .] п6у*як)ться пои

:;}жж';;;;, п0каз€ши' що .суттсв! деструктивн| прошеси в1дбува10ться при

,/|-" 'тоо"с 
(йри-умов1 в!дсутност| незв'язаного €а(Ф}{):)'
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7млсашев в'в., €авельев в,г' \\4епо0ьу фызыко-хэам?,!ческо2} анал113а

-Р{.: Бьтст;х.школа, 1931'-335 с'

ё/ро,, Б.Б,, €тпарчевскс!5! Ё'А' Бяэюущ1.!е мс!7перца!|ь!' - Ё': Бшщс! ц'!кола'

з!со| эс!епс

твст|о}
к5 гко}1
:т с1вс|-
й с!гсш|т ]

1ег-цепс}' с

0аг:-яег {ог

оъ'е6 т}:е ,

з тт'|й :]

па.

з ап4.ча1
'е о{ р!т1'з:
,

-!-|\с с
\5т1с!т
пз о[ ц:

'ггп1па!от

ге щ;;р
3 8ошп0;
с ргоБ|е;

.час!аетп.:

]-*1вт
ст1о\
о[ т1-:е

'е о{ а1г

йер
ЁБш:;оп

) о{ {ас
за1ъ а-ее

п!са! аг

ц!сф зс
| о|Б\
; т|в!
| о| 1!!
'кв 55]

ч] -з

]} ехР.

!оз]т е

.т!оп !'
ехса\'а

РА3';|с

_1' н\

пр:1*
; о!ге
- ^ -; -,

з:.] а

агс:г

140с.
шкаренкоА.€.,Басильчен:о_-?|^Руё'':ел,ьн!мс:поер!алтлуп{1тхповеа!!1кавумов{1х

ков в'с.,
1ы ве!цес7пв:

ко А.А.,

.х[р27б.- с.1'|5-147'

, *Ё*''р,/пур'* /арк!в: А{тБу' -200}'-1б6с'

'ренц н о, я*,,*&'/, я в', 
'€елчееен 

'! 9':у.":^.::' ,,,:#: :::#",:у;ж"-:1
|{!}""'|"'';;;;;;'"'"ён пэа 3в,я3нцх речов1|ъ| на |х основ! // /1*с!я, тпехнолое1я речовин

зас7посування' Б]снцт< !{ерэюавно?о }';!верс11п'1еп1у "!1ьв!вська 
пол1шехн!ко" - ![ьв!в' -
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!орненко,0.ртпехн,наук'проф,'Ё{|,,!1ьв!вськапол]гутехн]ка,'
й '*р''*,, 

| ьв !вськшй 1нсппоапсугп пи}|се}юно{ б ез тоектл

РозРАхунок11оздовжнь0.шопвРц3чихколивАнь
утРимувАльних мвтАлоконстРукц!й знАч}|о| довжини
з{ 3м|ннийй шРу}кн0 -|нш,Рц1йними хАР Актв'Рист икАми

!статг{пропог1у€тьсямет0дикаро3рахункув|льних|стат{1онарн,**1|-уихколивань
:овгоьт|рнихутримувальних**,','*,".,ру.';г'з1зпт!ннимишру>кно.!нерц1йними
\арактер!-1стиками. &1атематична модель ."!]"*1"** прошес1в грунту€ться на заотосуванн| теор[!

5а'ток (.. 1имогпенка. Анал1з коливальних прошес!в вцконуеться матричним методом п0чатков!1х

параметр|вупосднанн!3числовим|нтегрува,нямр!вняньампл!туАнихфункш1й.

!, сучасн1й похсехсн|й техн|гт1 ]ш1{роко використову}0ться довгом|рн| утримувальн1

:оконсщукц!] зшт|нного поперечного !ер'р|'у'г:' ?:^-^5)*'--ё:-':т:":::ж}}"""тжт
астих п|д!ймальг,"* ,'р'"'ротв, стр1ли по}1{ех(них А!абин' висотн! споруди тренажер1в

;;у;;"":;"ерш!йн| характеристики таких меты;оконструкш|й зьт!нтототьоя з д0в)тсино}о'

::,сна безпека ]'{р 4, 2004
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щозначт{оускладн1о€{хдинам}чнийрозраху'"1^:..уйстатт!розроблясться|1лтострусться
наприклад|висотно]сг1орудиметодикаанал!зув{льних|гармон1внихвиму1шен!т}"
поздовжньо-поперечних коливань б!г'т'''ро,|','; утримувал,"'т *-'*оконструкц|| з:

зм!ннимит|0го!{1|о1омасо1о|момен'гом|нерш|{поперечногоперер|зу
Розглянемо механ|чну оиотему ,"-о','{ спорули ' яка ма€ вигляд багатоп|Ф|[1тЁ9![:

вертикальногостержня'пружнозакр|пленогонанерухом|йоонов1.[|лянкиспоруд1
довжинами ]г, !2, ..', |'-у р''*"'','*'й| опорними вузлами з деформ|вними еле]\{е|{та}1у

(в|дтяжками або ск|снйми_ п|дпорами)' )короткост; :у:"'_ ,1'"}, , вертикально1!{} '

горизонта,,1ьному та оберташьному напрямках позначасм о як с'\!)су,,с., (! =!,2,"','\ взасмн|

кваз!пружн1 коеф|ш|енти * $|{ €,',;,€'';,сус1. Ёа межах д1лянок з мета']1оконструкш|ето х(0рстко

зв,язан| вантаж| ш1асами А1,$12,,..,п, | моментами !нерш|{ }1'}2'"''}" закр!плен| з

ексцентриситетами Ё1,Ё2'..''€' в]дносно ос! о11оруд1{' 9к тверл| т|ла (вантатс!) можна

роз1.лядати елементи покежного обладнання' майданчики тощо; в окремих випадках до'

кр|шильних вузл1в' розта[|]ованих на межах д1лянок, зводимо тако}к довгом|рн| констрщш;;

трап|в або лрабин'
|\ля т0го, щоб за|1|4сати

координатними системами $1'!;

д!лянок. |1оздовжн1 1 шопереин!

р1вняння руху споруди, скористасмося декартовим}{

(=т},'',')' . '',"'!ками у нижн|х крайн|х шерер!зах

шерем|шення точок оо| споруди позначасмо як ц! та

,' $ =7,2,"',"-\)'
[1оздовжн|й стиск висотно| споруди технолот!чними навантах{еннями | силами ваги

отримусмо за до11омого1о прикладених до центр1в т<райн|х перер1з|в д1лянок статичних

навантакень, направлених у3дов}|( оо] недеформовано! консщ.]](ц]!'*.Ё]дтак' 
-:"|]|]у

вертикальн\ спли е оталими ч-м'е}1(ах 
окремих д1лянок стер}кня 1 входять до р1внянь

п0перечних коливань як поот|йн! коеф|ш|енти' Фск|льки пру]!(на механ|чна система с

л!н1йно;о, п|д час складання р|внянь поздовжн|х коливань 1[ елемент|в статичн| навантаження

| початков! деформац1] до уваги ** о.й*'. Бказая] чинники легко врахову1с}тьоя на оонов!

принц1{пу суперпозиш!|. 
-. ^_ -^:' -:--'' _* :

9загальн0мувипадкувмежахокремо!д|лянкиплощу|осьовиймомент1нерц11
шоперечно.' .'",*!|.у ..''р.,*, А! та 1,, коеф1ш!снт, за допомого}о яког0 врахову}оться

деформаш|! зсуву к,, усереднену густину матер1ал} Р; та вертикальну стиска[ону силу |

можна вважати неперерв11ими функш!ями в|дносно! поздовжньо| координати (, ' [[оздовжн!

та попереиьт| коливання стер>тсня з! зм!ннипди параметра},{и опису}оться р|внянняпти 3

чаотк0вими пох1дн1{ми' що мають зм|н"; коеф!ш|енти' |{е знанно ускладнтое розв'язг:::"

задач! динач|ки анал|тичним}1 методами ! робйть доц|льним заст0сування числових п'!етод1в

анал|зу. 
_-^6--'^'.отттлу ,{ва,чьних явищ мох(на окористатися

Аля в!1конання наближених розрахунк1в ко]тт 
ксимаш!! шараметр1в

математичното моделлто 1 алтгоритйом, розроб]юними на основ1 апро]

конструкц|} кусково-сталими зш1ежност"^,' [+1' |1оряд |з простото}о методу' що тру!1тусться

на знаходж'",' .|*;тичних розв'язк|в рьнйн1.з пост1йними коеф|ц!снтами' його суттсвим

недол|комсскладн|отьпрогнозуванняточност|анал1зу,яказш1е}(итьв|допосо6уд!лення
споруди на д|лянки' 9 зв'язку з цим у дан1й прац| побудусмо уточнену математичну модель

висотно! *..*'.'*.струки|{, й.'.д'. йохсл'в|ст1 урахувати буд"]1-1у:жттоот1 геометричних

.'] ]ру*"'-!нерш1йгтих шараметр1в перер|з|-:1|::'::,:жгт|х коорА1нат_11|янок'

|[оздовжнтооилуупоперечномуперер|з|д|лянкимо){(назнайтизаформулото
БА, 0ш,\г _ 
---!\т_ 
!, ас,

де Б -]\{одуль пружност1 матер!алу сг]оруди'

[користав1пись сп!вв|днотленням (1) 1

малого елемента споруди' заши1шемо р|вняння

188

(| = 1' 2' ."', п _\) 
,

(1)

умово}0 динам1чно! р1вноваги диференц]ально

р*, Ё| д|:тянок у шоздовжньому напрям|

|!оэюеэюна безпека ф 4, 2001



#,=*,' #=_у'р'А'# $=|'2'"'''_1}' (2)

(3)

3 урахуванням деформап|й
чно1 сили, що виника!о1'ь

1и

Розв'язки
остями

згину та зсуву' записуемо вирази згина',|ьного моменту !

у перер1з1' перпендикулярнош1у до недеформовано! ос|

3 урахуванням за;1ежностей (3) та умов ди|{ам1вно! р!вноваги диференц1альн0 мы1ого
нта в оберта-г:ьному та поперечноь'{у до споруди напрямках, отримусмо р|вняння

т /, Б|, 6р,
' |, ае,

. -(к,6А, - 
Р)а,

2, _ , -;,_к,6А,9,.|, 0\'

них коливань д1лянок

0*, = /,к,6А, 
' ' 

|, о.. 09,= _!'- лт.0\, к,6А,- Р, к,6А,_ Р -'' ац, Ё!,

# =#*, - #*9, _+*!,#' 
* = !,р'А,# (4)

и,=(|,(\,)э|псл[, 9,=Р'(6,)з1пог $ =\,2,...,'*\\ (5)

(ч,) ; '{4,,{с) -. ампл1тудн| функц|| поздовясн|х та г|оперечних перем1щень перер|з{в

ди.
Беруяи до уваги р1вн!оть (1), за-г:ежност| (4) та вирази (5), отримусмо

А,, : ]/,,(€,)в1по:, (Р; =Ф,((,)э1пш;, }{, = А4,,({,)з!поэг,

9' = 0,,(\')з|по/ $ =1,2,...' л: _ 1),

0:1,2,"',,*\) '

р1внянь (2), {4), цо в1дпов1датоть гармон|нним коливанням, виража1оться

(6)

{,, = со1(0, (ч,) щ, (ч' )) Р', = со\(|{/,(€, ) о, (ч, ) А4 ,,(\,), 9,,(ц }),

_\ъ, ((,) о, (ч, ),мт ,,(€,) 0', (€, ) _ аппп;_т|тудн| функш1| поздов)1(ньо| сили, кута пов0роту
ого перер|зу в|д д1| згинальних момент|в, згина:ть}{ого моменту ! поперенно1 сили.

3 урахуванням (5), (6) зводимо р1вняння (2)' (4) до вигляду

чР = |,'(\,)ц(ч,) #= |,,(€')г,(с,) (' =|,2,..',п_7)' (7)

Ё,,({,)=[ , *}
[/,у, 0 )

на безпека ]\& 4, 2о04



,',(е,)=

/.8.
1'1

в._Р''! т

0

|.Р.в.
1 ''| +1.ь.
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'1 1

0
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!._7 0
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1

/.в.0 |'|
в. _Р.
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00
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1

0
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тут

с*',= Б!,; 9 _к,6А,', \,= Р,А,Ф2 | 6; = Р,],Ф': /',= БА,.

€п1вв|днотшення (7) подамо у вигляд| едино? матритно| р1вност!

*= л,(ч,)4(€,) $ =|'2''''''_|)' с8;

де

л (с' ) = со:(л;, (ч, ), & (ч, )) о,(ц )= с;ав(', (4, ) д,, (ч, )).

\{атринний вираз (8) вклтонае дв1 неза-глежних оистеми диференц1альних р|внянь (7) з!
зм!нними коеф|ц1ентами. 1нтегрутони вт<азан1 р1вняння одним ]з числових мето:|в.
визначасмо геометричн| та силов1 параметри (-/',}'{9,,?{;,Ф1,Р|,,,9,, у Аов1льному перер1з!

споруди за значеннями цих параметр|в на початку в1дпов|дно? д!лянки. [ану процед}ру
отото}кн1осмо з виконанням оператора |-,,,(€,) над початковими умовами 4(0) [од| зв'язок
матриць-колонок геометричних та силових параметр!в на к|нцях д|лянки визначатиметься
залежн|ст:о

4 0) = :,,' 0). { (о)' (9)

Беруни до уваги умови сшряження сус1дн|х д{лянок [3], записусмо р1вняння зв'язкъ'
параметр|в на к1нцях споруди в г'означеннях [4] у вигляд|

Бизначивтпи за допомогото сп!вв!днотпення (10) реакц|[ нульових компонент матриш|-
колонки Р' на одиничн| значення в|дм1нних в!д нуля елемент|в матриц!_колонки л.,
формусмо неоднор1дну або однор1дну систему алгебринних р|внянь у зате)кност! вй
характеру динам|чного процесу [4]. |{одальтлий анал!з в|льних та виму1шених коливань
виконусмо у посл|довност1, викладен1й у прац1 [4].

Ампл1тулн1 функш|| перешт|щень ' та вт:утр1ш:н1х силових фактор!в визначаемо-
1нтегру:они диференц|альн1 р1вняння (8). Аля цього обчислтосмо початков! параметри
д1лянок за дог|омогото сп!вв|дно}ше}{ь

4(о): }-! !"'1'ро,

Фтже, розглянута математична модель дас мояслив|оть анап|зувати в1льн| та вимулпен1
поздов}к}{ьо-поперенн| коливанн'1 ущимувальних металоконструкц|й з! зшт|ннимрт
параметрами} причому, у р1вняннях поперечних коливань споруди (4) враховано деформац|]

,,= ,,-{#'Р,,{,)',,{п

4(о)= {*',,',.,-,(,)}',,,4 $ :эз,...,и-1).

(10,:
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та |нерц1то обертатьного руху поперечн1{х перер!з1в зг|дтто з теор|сго ба.г:ок

ше}{ка.

у 3в'язку з необх1дн!стго числового |тттегрування диференц1альнт{х р|внянь
}'дних функш|й (8) реал1заг{|я методики диглам!чног0 розрахунку ви0отних опоруд з1

1и параметраь{и вр1магас дещо б1льтлих затрат комп'т0терного часу у пор|внянн1 з

и, ор|ентованими на розраху:тков1 модел1 оталого пог{еречного перер|зу [4]. Фднак,
створ.}о€ суттевих пере{11ко/1 для практичного використання викладено1 математично1
. Бона дас мо>клив|сть п!двиш]ити точн!оть розрах}т{ку коливш1ьних процес|в в
\'ва.]1ьних метш1оконс'грукщ1ях, а також анал|зувати ефективн|сть застосування для

Розглянемо приклади розрах}ику власних частот | форм поперечних коливань оп0руди,
но| у вигляд] п|рам|ди, що складасться з ребер ста]]ого поперочного перер1зу !

во? решт!тки. 3гиттна жорстк1сть металоконотрукц1| зм|нтосться 3 висотого. Фоновн! [:

1!' визначен! при розбитт| споруди т{а дев'ять д|лягток, наведен! в таб.г:. 1' (умарна
пошеречн0го перер!зу с сталото величин0!о на вс1й довжин! металоконструкц|!.
ну густину ма*тер1алу визначено д:]я кохсно| д|лянки окрем0. 1{оеф|ц|ент, за

якого врахову}оться деформац|| зсуву, прийнято пост|йним | однаковим для вс1х
. Ё{е вказан1 у табл. 1 дискретн! прух<но-1нерц|йн1 параметри механ1чно| системи

;1и р1вними нул|о'
?аблшця |

{7 араме тпр14 в11с о п1но|' с поруёс: з"ц|нноео п() пер е||11 ое о перер!зу

Фсьовий момент 1нерш1| г{оперечного перер|зу споруди тта кохсн|й з д1зтянок визначали
поп{ого!о запе:кност|

!, = | , +|, _ |с(п,, + [,€)1' А,

* оума центра;1ь1{11х осьових момент|в 1нерш!} поперечн]1х перер!з|в

и стор1гт нижт*ьо| | верхньо| основ споруди; * * стытиЁт коеф|ц1снт,

0диниця 9:дс.тпове

значення Ё[араплетр
{ислове
значенгЁя

14825

0,о3512

2,388'104

з25зо

19837

11749

1 3з30
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3начення'тастот, |п
€пос!б

закр!плення
до оспови

{исло
ярус!в

в1дтяисок 1 2 3 4

5,1715 \2.419 19,146
1руэют+е

закр!плен;тя

0 0'89бб

1 0,9875 5,2216 12,422 19,752

2 1,1903 \ )))) 12,429 19,758

3атс1емлення

0 1,5946 5.7 556 12,615 2о,424

1 |.629з 5,8085 12,617 2о,4з2

2 !,]6з0 5,8085 12,624 20,4з9

, а_0
|| =-----т--,

22|,
-/=]

й', _ в1дстань в|д нижньо] основи сп0руди до початку 1 -! д{лянки'

,-1

А,' =0, А,, =Ё|, ( =2,3...,и-1)'
-/ =1

{{ а с тп о упаа в ] льт+ тхх п о п е р е чн1,!х к о л н в ан ь с п о ру ё ш, що в | 0 п о в ! ё ато упь

р 1 зн шм эю о р с п'ок! с н у;м в л а с тптцв о с упям с п е р э: сн е в о [ р е ш 1 покта 
_

7аб.ццачя 2

1аб"пыс1я э

3начення яастот, |ц
к1 к9

1 2 4 5

Без в|ёпяэюок

0,15 0,8966 5,1715 1,2,419 19,',746 2з'\9з

0,20 0,9060 5,422з 13,500 2|,з21 24"196

0,30 0,9158 5.7110 14,9о2 22.281 26,748

0,40 о,9207 5,8722 15,7 67 22.5з6 28,807

0,50 0.9238 5,9151 |6.з52 22,658 30,316

0,60 о,9258 6,0465 16,770 22'7зз 31,447

0,70 0,92]з 6,0989 17,085 22,',786 32,з19

0,80 о.9284 6,1 390 1"| 'з29
22,826 зз,008

0,90 о.9292 6]74',7 |'/,52з 22,857 зз,566

1.00 0р299-| 6,|96з. | \7,68? 22,882 з4,026

0,15 1,1 903

1 в!ёупя:
1 < эээ1
| !.р-ьА

юка]\|ц

г 12'429 гц?5в ; 23,191

0,20 1,1970 5,4708 13,508 21'з29 24,205

0,30 1,2040 5,75',71 14,910 22.284 26;/62

0,40 1,2о75 5"9170 15,77 5 22'5з8 28,822

6,о192 16,360 22.659 30,з32
0,50 1,2о97

0,60
о.70

1.21\1 6,0900 16,778 22,735 з|,463

6,1420 17,092 22,'787 з2,3з4
\",2122

0,80 |,2|з0 6.1818 |7 '3з6
22,827 з3'024

0,90 1,2136 6,2|з2 |1,5з1[ 22,858 33,581

1,00 1,2141 6,2387 17.689 22'88з 34,о41

\92
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* =|Ё А,!,Р,* Ёу'+ А'!'р'с'_' 
''}* |=1'2""'п_2);

! ;=;+! !-"'

Р'-т =ц'' + А,'| ,_,Р,-, 0 
* ц'-')ь'

3наченяячотирьохнижчих-влас}1'1хчаото'гдосл|джувано!механ|чтто]системи'

;:н#,;:ж#;#:ъ1'":,#:#цц*Ё}:}#1}#*нн#*?ё
:'*т**1-;'}.3##ящЁ;'#;}#"жн'1"у"уй.'',,*,1^.*";":уу'
|:_:- 9&8тФ[} *,**.','.'{'';;;;.;". Фднак, "' 

,'."'"", ''''й '''Р"л.**''и 
номсрами т19и

,. с |сто'гн|ш-тим' 1ак' зб|льш''," .''.'|#щ:^::|;;;;;,])#]'^-'*: :у"-'"'ж

3таттгтну ооь0ву силу у поперечному перер|з]:тета_токц_;нстр)кц|{ 
в|: 'т!{ 1] з"';;''-] э::;1

.1юв&т1и за формултами

;н#;;.;;;;;" ;* *''д;и'ост! ! довгов|иноотт'

!1сок "]11твРАтуРи
1оэюарная пехника-. Б 2-х ч. $.2' 

'$оаса1эньте 12уомо6ъслц/А. 
Ф. !!4ванов, п' п' Алет<сеев' \{'

'::ж;:у!х''":х;'н:#;::::,;?'!,'*3;'-,ы"арузопоёъе^41-!ь!хкроно-всновеснь1м
',':::цо+отзньтл, *'*',"},2'|7){'' "ощуо})й",ем//$ос}ъе**/-"р,''пор?пная 

упехнш1са' - 2о02'

;::;;.-- с. 93_1о0. -'.^.-. '",,'йг;,чз:о} - [у:[.: Бьтсшая школ{}, 1980' _ 4:в"| 
'по1--2. - с. 93_100. .'' -'^+г!1!7!цоск.,!х колебагумй. - м|.: Бьтсшая школ{]' ]уо1]'

5у0ермата 3, !!. |еор'|я механ1/ч,'-"у:^:::1,^у'#";'!'!^' 

"2'й*,",],'.,* 

* {!ьвов: €в!уп, 1991'

:#',{;;;;"Б." в $,,),**,,''*"' процессь1 бу7эовьтх ус

-б с' 1 |'{ ,1 ; 
ъа кол|тсчас7/'оео

,:!::'::,:,-:,-;::!;ж,!;,-|! ,#]!{;"#,##;,::::::;':;:'-'#,';--;;' 
-с 32*

т|сд/ ч;депгсз

тЁст1о\ ог тя!'
к5 гво}1 тнв
т с1кс1 ]т
п с!гсц1т !п т!'те гс::

1ет-9епс}' сс-п];т:ог :

0ап3ег {ог ав:]с|1гд]

оте6 {}те асша11о '

ь ъч'|тБ т[е а1п

:1! 4,

:з аут7.чв|!зепвйс
е о{ р}а1'з!сз ал4

2

[[|х6 ог
{5т|с1т\'5т-{т
пэ о! шь!п9 }:;

:ггп!пат|оп о! -::

|ге ечш1ргпепт>'
'те 8ошп6ац Ё1ег

:! ргоБ1етп о{ :!':'

|' *эа|!аепао!|с зс[с

&А.}{втвк5 о
:ст!он
'о[ т1-те 1-;те:'

тге о{ а1г 1п ац:;

г1те рег1о3'
тй6в:1оп {ог чш

з) о{ {аи1 са'з
за1та9е ап0 :

!':п1са1 ап6 рег'

'ттс!со! зс!епсез
1Б о{Б\Р|-Ф:
$ 1!Б!\6 |с

5 о{}1ЁА\5
'Ркв551о\ !

п о{ рагап-:е
уе ша{ег]а1ь :

Бу ехр1оз1о:

р1оз!те гпат'

:ат1оп б1' п
е ехсат'а11оп

(Р}оуз1сз ап

г А н\'}в

ь!п-:р1!1!е0 !

'се о{ ге;!ь:
[ог са!сш:а;
{. ап6 а1:о
'1 |5 5ьо\\.п
:, ате 1п -ео
5.

',':*ж{,']-};]]хжж1#''|";;:# ;.у"''ди 
без *и]]]::" ъта 1|'42оА'

'-,/о; 42,38,А; 1 5.88%' 
^' 

3 |"1:.*:жж*'*!ф#*[зъцт;ъ1# #]#{.;
-Ё#::ну;'ж*,1}"1'1ЁЁу:#*:'ж']]}т;,-"*""ъ':}#-#;;';;а;
-овати значення ,!]!*'"* чаотот у ;;;;;';*'**'.!*__.]]'е дозволяе зд1}1с

-нальних параметр!в у.т"*1'-ч:::"}"#;;{!{|!*';и'з 
мето}о усунення резонаноних
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