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FINDING CRITICAL TENSE-DEFORMED AREAS OF ZORV FROM RADIAL 
DISPLACEMENTS







RESULTS OF CALCULATION

GEOMETRIC PARAMETERS OF VVER-1000

CRANE TRACKS



Приклад розрахунку  напружено-деформованого стану за даними радіальних 

переміщень ЗОРВ 1 блоку ХАЕС ( максимальні напруження для ЗОРВ -65МПа, для 

рейки -526МПа на т.27 ).



Рисунок Е.2Результати визначення параметрів підкранової колії полярного крана РВ  під 

час натягу арматурних пучків
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Рисунок Е.5. 3-D зображення деформованої фундаментної плити РВ



DETERMINATION OF THE CRITICAL STRESS-STRAIN AREAS OF RV BASE 
PLATES









Рисунок Е.6 Результати моніторингу приладом ДВ 2 







ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTIMAL DATA FOR 
STRAIGHTENING THE FIXED POSITION OF COVERING BODY METHOD

Рис.1 Закріплене положення покриваючого тіла





THE METHOD OF FINDING THE MAXIMUM DEVIATION OF THE 

EXPERIMENTAL CURVE FROM THE SPECIFIED LENGTH CHORD WHEN 

ASSESSING PLAN POSITION OF THE CRANE TRACKS ON THE ALLOWABLE 

CURVATURE AS A OF SURVEYING RESULTS.





Необхідне число операцій - N(N-1)(N-2) N3

Альтернативний алгоритм - 2N

y  ax +b (5)

y  ax +b’ = y=ax +b + h 1 + a2

bi = yi - axi (6) 

aij =( yi-yj)/(xi-xj) , де

i.j - номери точок =1,2,3....N

i  j (7)

y = a(x - X) + Y
X = i=1

i=Nxi/N 
Y = Si=1

i=Nyi/N 
a = (i=1

i=N(xi- X)(yi-Y))( i=1
i=N(xi- X)2)     (8)

y  ayx +by

y  ayx +by’  =  ayx +by + 1 1 + ay
2

z  azx +bz (9)
z  azx +bz’ = azx +bz + 2 1 + az

2

де

ay =( yi-yj)/(xi-xj) ,
az =( zi-zj)/(xi-xj) ,

де

i.j - номери точок =1,2,3....N

i  j

Кількість операцій - (N2(N-1)N)2  N8

N1(xi',yi'),де i=1,2.....n1-кількість контрольованих точок на лівій рейці і

N2(xi''-L,yi''),де  i=1,2...n2-кількість контрольованих точок на правій рейці ;L-проектна відстань між

рейками.



Рис.3. Система гідростатичного нівелювання



THE STRUCTURE AND PRINCIPLE OF CREATED STATIONARY SYSTEM OF 
HYDROSTATIC LEVELING

Рис. 1 Функціональна схема вимірювання кута  повороту







1. Рекомендувати Міністерству енергетики та вугільної промисловості
України розробити та затвердити нормативний документ про проведення
спостережень на геодинамічних полігонах України та продовжити початі там роботи
з метою оцінки та прогнозу впливу неотектонічних процесів на безпеку роботи
станцій.

2. Враховуючи вирішальну роль в координатно-часовому забезпеченні
України, в тому числі і в проведенні земельної реформи, мереж комерційних
референцних станцй ГНСС вважати необхідним створення єдиного державного
центру опрацювання даних цих мереж. Державі забезпечити хоча б пільги в
оподаткуванні їх діяльності.


