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Монографія присвячена моделюванню механічних коливань пружно-лінійних
осциляторів при спільній дії сил нелінійного зовнішнього опору, до яких віднесено сили
в’язкого, сухого і позиційного тертя. Основна увага в роботі приділена одержанню
точних розрахункових формул методом припасовування розв’язків диференціальних
рівнянь руху та побудові наближених формул методом енергетичного балансу. Крім
руху осциляторів сталої маси, розглянуто також нестаціонарні коливання осциляторів
змінної маси. Для цього проведена модернізація методу енергетичного балансу.
Теоретичні дослідження супроводжуються багатьма прикладами розрахунків, на яких
перевіряється адекватність запропонованих (в більшості рекурентних) формул і
з’ясовуються особливості коливань в умовах комбінаційного тертя.
Видання орієнтовано на широке коло читачів, які цікавляться застосуваннями
теорії механічних коливань у технічних розрахунках.
Монография посвящена моделированию механических колебаний упруго
линейных осцилляторов при совместном действии сил нелинейного внешнего
сопротивления, к которым отнесены силы вязкого, сухого и позиционного трения.
Основное внимание в работе уделено получению точных расчетных формул методом
припасовывания решений дифференциальных уравнений движения и построению
приближенных
формул
методом
энергетического
баланса,
Кроме
движения
осцилляторов постоянной массы, рассмотрены также нестационарные колебания
осцилляторов переменной массы. Для этого проведена модернизация метода
энергетического баланса. Теоретические исследования сопровождаются многими
примерами расчетов, на которых проверяется адекватность предложенных (в
большинстве рекуррентных) формул и выясняются особенности колебаний в условиях
комбинационного трения.
Издание ориентировано на широкий круг читателей, которые интересуются
применением теории механических колебаний в технических расчетах.
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