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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасних конструкціях, машинах і спорудах широко 
використовуються пружні ізотропні та анізотропні пластинки з отворами, які є не 
тільки порівняно легкими, але й достатньо надійними. Для зменшення високої 
концентрації напружень біля отворів їх контури підсилюють замкненими пружними 
ребрами сталої або змінної жорсткості. Будучи розсіювачами концентрації 
напружень, ці ребра суттєво збільшують жорсткість і стійкість пластинчастих 
елементів конструкцій. 

Задача розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) пластинки та 
підсилювального ребра відноситься до мішаних контактних задач теорії пружності і 
її розв’язок суттєво залежить від математичної моделі, яка описує НДС ребра. 
Найбільш поширеною на даний час є модель пружного стрижня сталого 
поперечного перерізу, використовуючи яку в науковій літературі достатньо повно 
досліджено вплив замкнених ребер жорсткості на НДС пластинок, що перебувають 
в умовах узагальненого плоского напруженого стану (УПНС) або циліндричного 
згину. 

У процесі виготовлення або експлуатації пластинок з ребрами жорсткості на 
межі їх сполучення можуть виникати різні дефекти, зокрема, міжфазні розрізи 
нульової ширини, які зумовлюють високу концентрації напружень на їхніх кінцях і 
подальше міжфазне руйнування пластинчастої конструкції. Тому дослідження, які 
пов’язані з вивченням впливу тріщиноподібних дефектів на міцність пластинчастих 
елементів конструкцій з ребрами жорсткості, є важливим напрямком оцінки 
надійності їхньої роботи. 

З огляду на це і широке використання композитних матеріалів у сучасному 
машинобудуванні і будівництві, задачі розрахунку НДС пластинок з отворами, 
контури яких підсилені замкненими пружними ребрами, за наявності міжфазних 
розрізів вважаються актуальними як з точки зору фундаментальних розробок з 
механіки деформівного твердого тіла, так і прикладних застосувань у різних галузях 
сучасної техніки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна 
робота виконана у Рівненському державному гуманітарному університеті в межах 
науково-дослідних тем кафедри інформатики і прикладної математики: «Часткове 
підсилення контурів криволінійних отворів у нескінченних пластинках 
розімкненими пружними ребрами» (2015–2017 рр.); «Напружена посадка замкнених 
пружних стрижнів великої кривини в криволінійний отвір нескінченної пластинки 
(2018–2019 рр.)», де дисертант був виконавцем. 

Мета роботи і задачі дослідження. Дисертаційна робота спрямована на 
розв’язання важливої науково-технічної задачі, пов’язаної з розробкою інженерних 
методик дослідження контактної взаємодії нескінченних пластин з криволінійними 
отворами і замкнених пружних ребер великої кривини, які перебувають в умовах 
УПНС, при їх повному (неповному) з’єднанні методом пресової посадки з 
гарантованим натягом (зварюванням або склеюванням). 

Для досягнення поставленої у роботі мети необхідно було сформулювати та 
вирішити такі наукові завдання: 
 вcтановити розрахункові формули для визначення кривини в точках 

деформованого контуру отвору пластинки і крайнього зовнішнього волокна 
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підсилювального ребра, яке контактує з пластинкою, через їхні деформації; 

 використовуючи інтегральні залежності між компонентами тензора 
деформації в точках контуру отвору пластинки і контактними зусиллями, а 
також рівняння лінійної одновимірної теорії стрижнів великої кривини, які 
враховують деформацію поперечного зсуву, побудувати системи сингулярних 
інтегрально-диференціальних рівнянь (ССІДР) з ядрами Гільберта для 
визначення контактних зусиль між пластинкою і підсилювальним ребром та 
внутрішніх силових факторів у ребрі. Встановити структуру розв’язку цих 
систем на кінцях  ділянки (ділянок) з’єднання пластинки і ребра; 

 методом скінченних тригонометричних сум при повному пресовому з’єднанні  
пластинки і ребра з гарантованим натягом та методом механічних квадратур і 
колокації при їх частковому зварюванні (склеюванні) дослідити вплив на 
напружений стан пластинки і підсилення форми отвору, способу їх з’єднання, 
відносної жорсткості ребра, анізотропії матеріалу пластинки, наявності 
міжфазного розрізу (розрізів) та зовнішнього навантаження. 
Об’єкт дослідження – контактні задачі для ізотропних та ортотропних 

пластинок з криволінійними отворами і замкнених пружних ребер, які перебувають 
в умовах УПНС, при їх повному або неповному з’єднанні. 

Предмет дослідження – ССІДР з ядрами Гільберта в контактних задачах про 
повне (неповне) підсилення контуру криволінійного отвору в нескінченній 
пластинці замкнутим пружним ребром сталого поперечного перерізу, за наявності 
на межі поділу матеріалів міжфазних розрізів, та їх наближені числово-аналітичні 
розв’язки; напружений стан на контурі отвору пластинки і в підсилювальному ребрі. 

Методи дослідження. Формулювання контактних задач для нескінченної 
пластинки з криволінійним отвором і замкненого пружного ребра здійснено 
методами механіки деформівного твердого тіла, комплексних потенціалів плоскої 
задачі теорії пружності. Ці задачі зведені до ССІДР з ядрами Гільберта відносно 
контактних зусиль у пластинці та внутрішніх силових факторів у підсиленні,  
числова реалізація яких проведена методом механічних квадратур і колокації. 

Достовірність одержаних результатів забезпечується строгістю та 
коректністю постановок контактних задач із використанням загальноприйнятих 
положень теорії пружності та одновимірної лінійної теорії криволінійних стрижнів 
великої кривини; застосуванням до наближеного розв’язання ССІДР надійних 
числових методів; узгодженням отриманих результатів для окремих випадків задач з 
відомими в науковій літературі; фізичною несуперечністю одержаних результатів. 

Наукова новизна результатів дослідження. В умовах УПНС розглянуто 
низку нових контактних задач про визначення напруженого стану нескінченних 
ізотропних та ортотропних пластин з криволінійними отворами, контури яких 
повністю або частково контактують із замкненими пружними ребрами сталого 
прямокутного поперечного перерізу. 

Використовуючи крайові умови задач у вигляді рівності кривин в спільних 
точках пластинки і підсилювального ребра, побудовано ССІДР з ядрами Гільберта 
для визначення компонент напруженого стану в задачах про напружену без тертя 
посадку замкненого пружного ребра в криволінійний отвір нескінченної пластинки. 
Наближений розв’язок задачі встановлено методом скінчених тригонометричних 
сум. Розроблено ефективну методику визначення мінімального натягу, за якого 
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розмикання контакту між пластинкою і ребром розпочинається в одній або 
скінченній кількості точок, та положення цих точок. Для ізотропної пластинки з 
круговим отвором побудовано точний розв’язок задачі. 

При з’єднанні пластинки і ребра методом зварювання (склеювання) 
розглянуто випадки наявності на межі поділу матеріалів одного (двох) симетричних 
міжфазних розрізів. Математичні моделі задач побудовано у вигляді ССІДР для 
визначення контактних зусиль між пластинкою і ребром та внутрішніх сил і 
моментів у ребрі. Запропоновано новий підхід до встановлення структури розв’язку 
цих систем на кінцях ділянки (ділянок) з’єднання. Для їх наближеного розв’язання 
розвинуто числово-аналітичний метод механічних квадратур і колокації, яким 
досліджено вплив на НДС пластинки і ребра форми отвору, анізотропії матеріалу 
пластинки, відносної жорсткості ребра, наявності з’єднувального шва, величини і 
положення міжфазного розрізу (розрізів) та зовнішнього навантаження. 

Практичне значення одержаних результатів. Побудовані ССІДР і 
наближені числово-аналітичні методи їх розв’язання дозволяють визначати не 
тільки напружений стан в пластинці і ребрі, але й обирати такі фізико-геометричні 
параметри ребер, за яких конструкція буде найбільш міцною. 

Методика розрахунку мінімального натягу при з’єднанні пластинки і ребра 
методом пресової посадки дає змогу забезпечити герметичність конструкції за 
мінімальної енергоємності процесу їх з’єднання. 

Алгоритм побудови математичної моделі контактної задачі для нескінченної 
пластинки з криволінійним отвором і замкненого пружного ребра за наявності між 
ними міжфазного розрізу, береги якого в процесі деформації не контактують, може 
бути використаний і для випадку, коли береги розрізу контактують частково або по 
всій довжині. Цей же алгоритм можна застосувати для пластинки і підсилювального 
ребра, які перебувають в умовах циліндричного згину на нескінченності рівномірно 
розподіленими згинальними моментами. 

Самостійне значення мають результати числового розрахунку компонент 
напруженого стану на контурі отвору пластинки та в підсилювальному ребрі, які 
подані у вигляді таблиць і графіків, зручних для використання в інженерній практиці. 

Окремі теоретичні положення дисертації впроваджені в навчальний процес 
Рівненського державного гуманітарного університету при читанні курсу 
«Математичне моделювання плоских контактних задач» для магістрів спеціальності 
«Прикладна математика». Методика і комп’ютерні програми розрахунку напружень 
в пластинці  з криволінійним ребром жорсткості  впроваджені в інженерну практику 
на ТзОВ Фірми «Екорембуд» і ТзОВ «Будпроект» (м. Рівне). 

Публікації та особистий внесок здобувача. За матеріалами дисертації 
опубліковано 15 наукових праць, зокрема 12 статей у фахових виданнях з переліку 
ДАК МОН України; 2 публікації у збірниках матеріалів Міжнародних наукових 
конференцій, а також 1 публікація у збірнику тез Міжнародної наукової 
конференції. Серед них 8 статей опубліковані в журналах, які реферуються 
наукометричними базами Google Scholar, Index Copernicus. 

Основні наукові результати та положення, які визначають суть дисертації, 
одержані автором самостійно. У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві 
належать: побудова ССІДР, дослідження структури їх розв’язку, написання 
комп’ютерних програм для числової реалізації задач, обговорення одержаних 
результатів, оформлення наукових праць. 
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Апробація результатів дисертації. Наукові результати роботи доповідалися 

та обговорювалися на: Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми 
механіки та математики» (Львів, 22–25 травня 2018 р.); 10-ій Міжнародній науковій 
конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» (Львів, 17–
19 вересня 2019 р.); Другій Міжнародній науково-технічній конференції пам’яті 
академіка НАН України В.І. Моссаковcького «Актуальні проблеми механіки 
суцільного середовища і міцності конструкцій» (Дніпро, 10–12 жовтня 2019 р.). 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася, обговорювалася та була 
рекомендована до захисту на засіданнях: об’єднаного наукового cемінару кафедр: 
інформатики та прикладної математики; інформаційно-комунікаційних технологій 
та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного 
університету, мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки; 
комп’ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного 
господарства та природокористування (керівник – д.т.н., проф. Петрівський Я.Б.); 
наукового семінару кафедри технічної механіки та прикладної математики Луцького 
національного технічного університету (керівник – д.т.н., проф. Шваб’юк В.І.). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (159 найменувань) і 3 додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 140 сторінок і містить 54 рисунки,  14 таблиць. 
Обсяг основного тексту 110 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, встановлено її 

зв’язок з науково-дослідними темами установи, де вона виконувалася; 
сформульовано мету та основні завдання дослідження; визначено новизну 
отриманих результатів, їх практичну цінність; наведено відомості про публікації за 
тематикою дисертації, відзначено особистий внесок автора в цих публікаціях та 
рівень апробації результатів дослідження. 

Перший розділ дисертації присвячено огляду літературних джерел з проблем 
контактної взаємодії нескінченних пластинок з криволінійними отворами і 
замкнених пружних ребер жорсткості.  

НДС пластинки з криволінійним ребром жорсткості, яка перебуває в умовах 
УПНС, суттєво залежить від вибору математичної моделі, що описує деформацію 
ребра. Найбільш поширеними в науковій літературі є три моделі замкненого або 
розімкненого криволінійного пружного ребра: модель стрингера, балкова модель, 
криволінійний стрижень сталого прямокутного поперечного перерізу. 

З використанням цих моделей в роботах В.М. Александрова, Н.Х. Арутюняна, 
В.В. Божидарніка, Д.В. Гриліцького, В.С. Гудрамовича, Й.А. Зоненашвілі, 
А.І. Каландія, Т.Л. Мартиновича, В.І. Моссаковського, С.М. Мхітаряна, Б.Л. Пелеха, 
Я.С. Підстригача, Г.Я. Попова, І.О. Прусова, Г.М. Савіна, В.С. Саркісяна, 
Г.Т. Сулима, А.О. Сяського, Ф.С. Торосяна, В.І. Тульчія, Туманяна Р.С., 
Н.П. Флейшмана, С.С. Шагіняна, В.І. Шваб’юка, М.П. Шереметьєва, В.Є. Юринця 
та інших авторів в умовах УПНС проведено системне дослідження НДС 
нескінченних ізотропних і анізотропних пластин з криволінійними отворами, 
контури яких повністю або частково підсилені пружними ребрами сталої чи змінної 
жорсткості. 

Основи теорії та розрахунку НДС в кусково-однорідних масивних пружних 
тілах з тріщинами (розрізами) за відсутності контакту їхніх берегів закладені в 
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роботах О.Є. Андрейківа, Л.Т. Бережницького, В.В. Божидарніка, Д.В. Гриліцького, 
О.М. Гузя, О.П. Дацишин, М.В. Делявського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра, 
М.М. Кундрата, В.В. Лободи, В.М. Максимовича, О.В. Максимович, О.А. Мікуліч, 
В.К. Опанасовича, В.А. Осадчука, В.В. Панасюка, Я.С. Підстригача, І.О. Прусова, 
М.П. Саврука, М.Г. Стащука, Г.Т. Сулима, Г.П. Черепанова, J.D. Eshelbi, F. Erdogan 
та інших. 

Задачі розрахунку НДС в пластинках з криволінійними отворами, контури 
яких підсилені замкненими пружними ребрами сталого прямокутного поперечного 
перерізу, за наявності на межі їх з’єднання міжфазного розрізу, береги якого в 
процесі деформації не контактують, у науковій літературі залишаються 
недослідженими  

У результаті аналізу наукової літератури обґрунтовано вибір теми дисертації, 
визначено основні напрями дослідження та її місце у даній проблематиці. 

У другому розділі дисертації сформульовано загальну постановку контактної 
задачі для нескінченної пластинки з криволінійним отвором, гладкий контур якого 
підсилено замкнутими пружним ребром сталого прямокутного поперечного 
перерізу. З’єднання пластинки і ребра здійснено методом пресової посадки з 
гарантованим натягом або зварюванням (склеюванням). Спільна серединна площина 
пластинки і ребра віднесена до декартової ),( yx  та полярної ),( r  систем відліку з 
полюсом у центрі отвору. Лінію її перетину з поверхнею отвору позначимо через   

і будемо називати контуром отвору (рис. 1). 
Розглядувана конструкція перебуває в 
умовах УПНС, створеного рівномірно 
розподіленими на нескінченності зусиллями 
p  і q , які діють у напрямках координатних 

осей. Розв’язання задачі передбачає 
визначення напружень на контурі отвору 
пластинки та в підсилювальному ребрі. 

Умовно розділяючи двокомпонентну 
конструкцію на окремі елементи (пластинку 
з криволінійним отвором і підсилювальне 
ребро), замінюючи при цьому дію одного 
тіла на інше невідомими контактними 
зусиллями, приходимо до першої основної 

задачі теорії пружності для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і 
замкненого пружного ребра. 

Форма отвору в ізотропній пластинці визначається функцією 
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 Riyxz ,    (1) 

яка здійснює конформне відображення зовнішності S  одиничного кола   в 
площині  ie~  )( 1i  на область, яку займає серединна площина пластинки в 
площині iyxz  . Тут 0R – характерний розмір отвору (не порушуючи загальності, 
надалі приймаємо 10 R ); 321 ,,  – параметри, які характеризують відхилення 
форми контуру   від кола. За умови 1||3||2|| 321    функція (1) визначає 

Рис. 1. Розрахункова схема задачі 
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контур   як комбінацію кола, еліпса, правильних трикутника і квадрата із 
закругленими кутами;  – полярний кут в області S . 

Для ортотропної пластинки з еліптичним отвором ця функція має вигляд 
  /)( 0  Rziyx .    (2) 

Якщо на контурі   або його частині  1 задано нормальні T  і дотичні S  
контактні зусилля як функції точок цього контуру, а на нескінченності ізотропна 
пластинка перебуває в умовах розтягу (стиску) рівномірно розподіленими 
зусиллями p  і q , які діють у напрямках координатних осей, то компоненти 
деформації в точках контуру   і кільцеві зусилля  визначаються зі співвідношень 

),,,,(~2);,,,,(2 21 qpSTFVEhqpSTFEh    ;    EhTT 2 ,   (3) 

де V~,  – відносне видовження в точках контуру   і кут повороту нормалі до 
нього; 21 , FF  – інтегральні оператори з ядрами Гільберта, які для пластинки з 
круговим отвором мають вигляд 
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11
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  . (4) 

Тут E,  коефіцієнт Пуассона і модуль Юнга матеріалу пластинки; 2h – її 
товщина; 1 – прообраз ділянки контакту пластики і ребра при відображенні (1). 

Для ортотропної пластинки з еліптичним отвором вигляду (2) аналогічні до 
(3) співвідношення записані у вигляді 

);,,,,,,,(~~);,,,,,,,(~
212211 qpSTFVqpSTF      (5) 

),,,,,,,,( 21 qpSTTT    

де інтегральні оператори 1
~F , 2

~F  залежать не тільки від зовнішнього навантаження та 
форми отвору, але й параметрів ортотропії матеріалу пластинки ., 21   

Для визначення кривини деформованого контуру   побудовано формулу 















  d

Vdk
~

11)( ,      (6) 

в якій )(  – радіус кривини недеформованого контуру;  ddds |)(|   – 
елемент дуги на  ;   кут, який утворює нормаль до   з віссю симетрії отвору; 

)()(    ii ee ; )()()(   i ;  ie . 
Перший доданок в її правій частині визначає кривину недеформованого 

контуру, другий – зміну кривини за рахунок видовження  , а третій – зміну 
кривини за рахунок його згину. Оскільки ця формула не містить фізичних 
параметрів, тому вона справедлива і для ортотропної пластинки. 

Підсилювальне ребро моделюється замкненим пружним стрижнем сталого 
прямокутного поперечного перерізу з параметрами: 2,2 0h  – висота і ширина 
підсилення; )(c

 , b  – відносне видовженням та кут повороту нормалі в точках 
поздовжнього волокна ребра; 00 ,E  – модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона матеріалу 
ребра; 00 FE  – його жорсткість на розтяг (стиск); 22 00  hF  – площа поперечного 
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перерізу; c  – відстань від осі ребра до нейтрального для чистого згину 
поздовжнього волокна;   – стала (для прямокутного перерізу 2.1 ); 0r  – радіус 
кривини нейтрального волокна ребра; cr  0 . Ребро деформується 
контактними зусиллями T  і S , що діють на його зовнішню бічну поверхню з 
боку пластинки, внаслідок чого в поперечних перерізах виникають віднесені до його 
осі поздовжня і поперечна сили та згинальний момент bLQN ,,  відповідно. 

НДС підсилення описано основними рівняннями лінійної одновимірної теорії 
криволінійних стрижнів великої кривини з урахуванням деформацій поперечного 
зсуву. Для визначення початкових параметрів у статично невизначеному стрижні 
(внутрішніх сил і моментів в одному з двох поперечних перерізів, що визначаються 
віссю симетрії отвору в пластинці), запропоновано замість канонічних рівнянь 
методу сил використовувати умови однозначності компонент вектора зміщення 
точок осьового волокна стрижня і кута повороту нормалі до нього. 

Формулу для обчислення кривини в точках деформованого зовнішнього 
поздовжнього волокна ребра встановлено у вигляді 





 







  d
d

k bc
c

c )(
)(

)( 11)( .     (7) 

Тут )(c  – радіус кривини зовнішнього недеформованого волокна ребра, яке 
контактує з пластинкою (вважається, що )(c  ; 0)(   c ). 
 Нормальні напруження в крайніх зовнішньому та внутрішньому волокнах 
ребра і найбільші дотичні напруження в осьовому волокні визначаються за законом 
Гука в його одновимірній формі та формулою Журавського 
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Третій розділ дисертації присвячено дослідженню НДС на межі поділу 
матеріалів нескінченної пластинки з криволінійним отвором, в який з гарантованим 
натягом min  ( min – мінімальний натяг, за якого забезпечується повний контакт 
між пластинкою і підсилювальним ребром, а розмикання контакту можливе лише в 
одній або декількох точках) запресоване симетричне відносно осі Ox  пружне ребро. 
Розрахункова схема задачі наведена на рис. 1. 

Крайові умови гладкого контактування пластинки і ребра обираються у 
вигляді рівності кривин в їхніх спільних точках. За відсутності тертя ці умови мають 
вигляд 

]2;0[,0);()()(    Skk c .       (9) 

Підстановка (6), (7) з урахуванням (3) або (5) та (8) в крайові умови (9), 
призводить до ССІДР з ядрами Гільберта для визначення функцій 

QNLST b ,,,,  . Ця система доповнюється основними рівняннями, які описують 
НДС ребра, і визначає математичну модель поставленої задачі.  

Оскільки контакт між пластинкою та підсилювальним ребром неперервний, а 
задача симетрична відносно осі Ox , то шукані функції ,T  S , N , Q , bL  
обираються у вигляді скінченних тригонометричних сум. Наближений розв’язок 
задачі реалізується комбінованим методом механічних квадратур і колокації. 
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У підрозділі 3.1 запропонованим методом досліджено вплив форми отвору в 

ізотропній пластині, відносної жорсткості підсилювального ребра, величини натягу 
та зовнішнього навантаження на напружений стан пластинки і підсилювального 
ребра. Розроблено методику визначення мінімального натягу ,min  за якого 
розпочинається  розмикання контакту між пластинкою і ребром в одній або двох 
симетричних точках та положення цих точок на контурі отвору. 

Для пластинки з криволінійним отвором, яка розтягується вздовж осі його 
симетрії, і пружного ребра з параметрами 2/;05.0;3/4/ 000  EERhh   
досліджено вплив зовнішнього навантаження та натягу   на розподіл зусиль T  і T  
по контуру   в пластинці та нормальних напружень у крайніх поздовжніх волокнах 
ребра. Результати числового розрахунку з використанням 1250 M  доданків у 
розкладах шуканих функцій наведені на рис. 2, 3. Суцільні лінії побудовані для 
випадку ,min  штрихові – ,5.1 min  штрихпунктирні – min2 . 

 

 

Рис. 2. Епюри нормальних і кільцевих 
зусиль на контурі   в пластинці 

Рис. 3. Епюри нормальних напружень 
у поздовжніх волокнах ребра 

У наведеному прикладі збільшення натягу призводить до суттєвого 
збільшення контактних зусиль та нормальних напружень у поздовжніх волокнах 
підсилення, які при перевищенні натягом значення min5.1   стають 
стискальними. Кільцеві зусилля на контурі отвору пластинки для всіх видів 
навантаження практично не залежать від величини натягу. 

Точність методу оцінювалася співставленням результатів розрахунку для 
різних значень 0M  до M0 =125. Зауважимо, що починаючи з 750 M , всі 
результати повністю співпадають, що свідчить про його добру збіжність. 

Для пластинки з круговим отвором побудовано замкнений точний розв’язок 
задачі, який дозволяє визначати напружений стан пластинки і підсилювального 
ребра для різних вхідних параметрів задачі (фізико геометричних параметрів ребра і 
наявності в ньому деформацій поперечного зсуву, величини натягу, зовнішнього 
навантаження на нескінченності). Цей розв’язок дозволяє в першому наближенні 
оцінювати НДС кусково-однорідної пластинки з гладким криволінійним отвором. 

У підрозділі 3.2 розглянуто задачу про запресовку з гарантованим натягом 
замкненого пружного ребра в еліптичний отвір нескінченної ортотропної пластинки.  
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ССІДР для визначення 
 ST , , bLQN ,,  має таку ж структуру як і у випадку 

ізотропної пластинки. Методами скінченних тригонометричних сум, механічних 
квадратур і колокації досліджується вплив ортотропії матеріалу пластинки, 
величини натягу та зовнішнього навантаження на розподіл контактних T  і 

кільцевих T  зусиль на контурі   в пластинці та нормальних напружень )2()1( ,   
у крайніх поздовжніх волокнах ребра. На рис. 4 наведено результати числового 
розрахунку цих величин для ортотропної пластинки з еліптичним )1.0(   отвором 
і пружного ребра з параметрами; min  5.0/ 0 EEE yx ; 05.0/ R ; 75.0/ 0 hh ; 
при її розтягу вздовж горизонтальної осі ;0( p )1q . 

Характеристики досліджуваних ортотропних матеріалів і лінії, які 
відповідають цим матеріалам на рис. 4 і наступних рисунках, подані в табл. 1. 

 
Рис. 4. Епюри компонент напруженого 

стану в пластинці та підсиленні 

 
Таблиця 1 

Матеріал 
пластинки 1  2  x  x

y

E
E Лінії 

ізотр. 
матеріал 1 1 0.300 1  

скло-
епоксид 2.271 0.763 0.250 3  

графіт-
епоксид 6.999 0.714 0.250 25  

епоксид-
скло 0.440 1.310 0.083 0.33  

епоксид-
графіт 0.143 1.401 0.010 0.04  

 

У наведеному прикладі спостерігається суттєвий вплив ортотропії матеріалу 
пластинки на розподіл компонент напруженого стану в пластинці і підсилю-
вальному ребрі. Якщо максимальні значення T , )2()1( ,   різко зменшуються при 
збільшенні відношення yx EE / , то максимальні значення кільцевих зусиль T  
стрімко зростають. 

Таблиця 2 
Матеріал  

пластинки min2 hEE yx   (град)  (град) 

епоксид-графіт 4.936(0.596) 0(45.506) 0(39.784) 
епоксид-скло 1.536(0.895) 0(43.483) 0(37.810) 
ізотр. матеріал 0.784(1.257) 0(42.472) 0(36.833) 
скло-епоксид 0.491(2.250) 0(42.472) 0(36.833) 
графіт-епоксид 0.255(6.748) 0(42.472) 0(36.833) 

 

Значення мінімального натягу 
min  і кута, що визначає 

положення точок розмикання 
в системах відліку ),~(  , 

),( r  при ;1p  0q , 
наведені в табл. 2. У дужках 
подані відповідні значення для 
випадку 1;0  qp . 

У результаті аналізу одержаних результатів встановлено, що положення точок 
розмикання контакту між пластинкою і ребром практично не залежить від матеріалу 
пластинки. 

Величина мінімального натягу суттєво залежить від ортотропії матеріалу 
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пластинки і виду зовнішнього навантаження. Якщо пластинка розтягується вздовж 
великої осі еліпса, то при збільшенні yx EE /  значення min  суттєво зменшуються, а 
при розтягу вдовж малої осі спостерігається обернена залежність. 

У табл. 3, де  0
* 2 hEE yx ; min0min 2  hEE yx , наведено результати 

дослідження впливу деформацій поперечного зсуву в ребрі на максимальні значення 
величин )0(T , )0(2 )1(

0h , )90(2 )2(
0h  при різних   для випадку 1;0  qp . В 

дужках подані значення компонент напруженого стану, які одержані без урахування 
деформацій поперечного зсуву. 

Ці та інші результати дисертаційної роботи дають підставу зробити висновок, 
що у всіх розглянутих задачах вплив деформацій поперечного зсуву в 
підсилювальному ребрі незначний (не перевищує %5.2 ) і ним можна знехтувати в 
інженерних розрахунках. 

Всі числові експерименти для ортотропної пластинки проведені при 1250 N , 
що забезпечує достатню точність одержаних результатів. 

Таблиця 3 

 

 

Рис. 5. Біогазова станція РВС-8000 

Примітка. Замінюючи крайові умови (9) 
умовами ідеального механічного контакту в 
диференціальній формі, одержимо  ССІДР, які 
визначають розв’язок задачі  про повне 
підсилення контуру криволінійного отвору в 
нескінченній пластинці замкненим пружним 
ребром. Методика розрахунку напруженого 
стану в такій задачі та комп’ютерні програми 
використані на ТзОВ Фірми «Екорембуд ЛТД» 
(м. Рівне) для оцінки міцності зварного 
з’єднання  оглядового люка резервуару 
біогазової станції РВС-8000 у вигляді сильно 
пологої оболонки (пластинки) з овальним 
отвором і замкненого підсилювального ребра 
прямокутного поперечного перерізу (додаток А). 
Фото станції наведено на рис. 5. 
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У четвертому розділі запропоновано інженерну методику побудови 

наближеного розв’язку мішаної контактної задачі для нескінченної ізотропної 
(ортотропної) пластинки з криволінійним (еліптичним) отвором, контур якого 
підсилений замкненим пружним ізотропним ребром. З’єднання пластинки і ребра 
здійснено методом зварювання (склеювання). При постановці задачі зроблено 
припущення, що зовні симетричної ділянки ][ 001 ,    контуру   між 
пластинкою і ребром відбулося руйнування матеріалу з’єднувального шва, 
внаслідок чого виник міжфазний розріз, береги якого в процесі деформації не 
контактують. Схема навантаження пластинчастої конструкції наведена на рис 6. 

НДС пластинки визначають контактні зусилля T , S , що діють на ділянці 

1  контуру   з боку з’єднувального шва, і навантаження на нескінченності. 
Деформації контуру   і кільцеві зусилля визначаються зі співвідношень (3), або (5), 
в яких ][ 001 ,   . 

 
 

Рис. 6. Схема навантаження пластинки Рис. 7. Розрахункова схема ребра 

Замкнене підсилювальне ребро деформується контактними зусиллями )1(
T , 

)1(
S , що передаються до його зовнішньої поверхні від з’єднувального шва. 

Розрахункова схема статично визначеного розімкненого ребра зображена на рис. 7. 
З умов рівноваги частини ребра між поперечними перерізами    і    

встановлено наступні вирази для внутрішніх силових факторів 
))(~) 1  (fNN(λ  ;   )()(~)( 2  fQQ  ;    )()(~)( 3  fLL bb  . (10) 

Тут 321 ,, fff  – відомі функції кута   і початкових параметрів 0N , 0
bL  для статично 

визначеного розімкненого ребра; )(~ N , )(~ Q , )(~ bL  – визначені і неперервні на 
][ 00 ,   функції, для яких 

0)(~)(~)(~
000   bLQN .      (11) 

З’єднувальний шов перебуває у рівновазі під дією контактних зусиль T , S , 
)1(

T , )1(
S , що передаються до нього від пластинки і підсилювального ребра 

відповідно. Він моделюється пружною лінією сталої жорсткості на розтяг (стиск) 
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11FE . НДС шва визначають осьова поздовжня сила )1(N  і відносне видовження )1(
 , 

які зв’язані залежністю )()( )1(
11

)1(  FEN  , причому 
0)()( 0

)1(
0

)1(   NN .     (12) 
Крайові умови сумісного деформування пластинки, з’єднувального шва, і 

підсилювального ребра подані у вигляді 
][ 00

)()1( ;),()(~);()()(    b
c V .  (13) 

Підставляючи (3) (ізотропна пластинка) або (5) (ортотропна пластинка), (12) 
та основні співвідношення для підсилювального ребра в крайові умови (13), 
одержимо ССІДР з ядрами Гільберта для визначення функцій T , S , bLQN ~,~,~ , 

)1(N  і сталих 0N , 0
bL . 

Контактні зусилля T , S  на кінцях 0   ділянки сполучення пластинки і 
ребра мають кореневу особливість з локальною осциляцією, а структура функцій 

QN ~,~ , bL~ , )1(N  визначається залежностями (11), (12). З огляду на це наближений 
розв’язок задачі побудовано методом механічних квадратур і колокації. 

У підрозділі 4.1 досліджується вплив на напружений стан ізотропної 
пластинки і підсилювального ребра форми отвору, зовнішнього навантаження, 
фізико-геометричних параметрів підсилення, величини і положення міжфазного 
розрізу та наявності з’єднувального шва. 

Для ізотропної пластинки з криволінійним ( ;3.0  ;1.01   1.02  ) 
отвором і ребра з параметрами ;3/20    ;340 hh  ;05.0/ 0 R ;3.00   
досліджено вплив на їх напружений стан відношення EE /0  за відсутності 
з’єднувального шва )0( 11 FE . На рис. 8, 9 наведені результати числового 
розрахунку величин max0

)2(
0

)1(
0 ,,,,,  FFFTST  при 0p , 1q . Суцільні 

лінії відповідають 1/0 EE , штрихові – 5/0 EE , штрихпунктирні – 10/0 EE . 

 

Рис. 8. Епюри контактних зусиль 
на контурі   в пластинці 

Рис. 9. Епюри нормальних напружень у 
поздовжніх волокнах ребра 

Аналізуючи одержані результати, приходимо до висновку, що наявність 
міжфазного розрізу вносить значний вклад у перерозподіл усіх компонент 
напруженого стану пластинки і підсилювального ребра. Зі збільшенням відносної 
жорсткості підсилювального ребра максимальні значення зусиль і напружень 
суттєво зростають. Відзначимо, що при віддаленні від торців розрізу на ділянці 
з’єднання пластинки і ребра вони практично не відрізняються від відповідних 
компонент за відсутності розрізу.  
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У підрозділі 4.2 досліджується вплив на напружений стан пластинки і 

підсилювального ребра форми еліптичного отвору, ортотропії матеріалу пластинки, 
зовнішнього навантаження, величини розрізу та наявності з’єднувального шва . 

Математичну модель задачі побудовано у вигляді ССІДР з ядрами Гільберта 
для визначення функцій T , S , bLQN ~,~,~ , )1(N  і сталих 0N , 0

bL . Ця система має 
таку ж структуру як і відповідна система для ізотропної пластинки, тому метод її 
наближеного розв’язання переноситься без змін. 

Для пластинки з еліптичним отвором і ребра з параметрами 
3.0;2.0/;3/2;05.0/;34 00000   EEERhh yx  

досліджено вплив на їх напружений стан ортотропії матеріалу пластинки. 
Результати числового розрахунку контактних зусиль ,T  ,S  на контурі   в 

пластинці та величин ,)1(
0F  )2(

0F  в підсилювальному ребрі при 0p ; 1q  за 
відсутності зварювального шва ілюструються на рис. 10, 11. У наведеному прикладі 
спостерігається суттєве зростання контактних зусиль в пластинці і нормальних 
напружень в підсиленні при збільшенні yx EE / . 

 
 

Рис. 10. Епюри контактних зусиль на 
контурі   в пластинці )2.0(   

Рис. 11. Епюри нормальних напружень 
у поздовжніх волокнах ребра )2.0(   

Таблиця 4 містить результати дослідження впливу відносної жорсткості 
з’єднувального шва 00110 / FEFE  на максимальні значення компонент напруженого 
стану ортотропної пластинки з еліптичним отвором )1;0;2.0(  qp та 
підсилювального ребра з параметрами ;340 hh  ;1.0/ 0 R  ;3/20    

2.0/ 0 EEE yx . У дужках вказано значення кута  (град.), для якого ці 
компоненти визначалися. 

Як і у випадку ізотропної пластинки для клеєних з’єднань ( 0  < 0.1) відносна 
жорсткість клейового прошарку практично не впливає на напружений стан 
пластинки та підсилювального ребра, що дозволяє в інженерних розрахунках 
замінювати його ідеальним механічним контактом. Для зварних з’єднань ( 0  > 0.1) 
без втрати точності розв’язку цього робити не можна.  

Усі числові розрахунки у даному розділі проведені при 1910 M . Відзначимо, 
що починаючи з 990 M  результати розрахунків практично співпадають. Це 
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свідчить про добру збіжність запропонованого методу. 

Таблиця 4 

Методика розв’язання задач про часткове підсилення контуру криволінійного 
отвору замкненим пружним ребром за наявності одного міжфазного розрізу в 
п’ятому розділі перенесена на випадок двох симетричних міжфазних розрізів, 
береги яких у процесі деформації не контактують. При цьому з’єднувальний шов на 
межі сполучення пластинки і ребра моделюється ідеальним механічним контактом. 

Схема навантаження пластинки наведена на рис. 12, а розрахункова схема 
статично визначеної частини підсилювального ребра – на рис. 13. 

 

 

Рис. 12. Схема навантаження пластинки Рис. 13. Розрахункова схема ребра 

Як і у випадку одного міжфазного розрізу функції N , Q , bL , для верхньої 
частини розімкненого стрижня подані у вигляді (10), де 321 ,, fff  – відомі функції 
кута   і початкових параметрів 10 , NN , )1()0( , bb LL  у статично визначеному 
розрізаному ребрі; )(~),(~),(~  bLQN  – обмежені і неперервні на ділянці сполучення 
пластинки і ребра функції, причому 

Матеріал 
пластинки 0  )0(T  )32(S  )8(T  )180(T  )0()1(

0F  )0()2(
0F  

епоксид-
скло 

0.00 0.735 0.966 1.699 5.334 0.436 1.284 
0.02 0.743 0.970 1.687 5.332 0.430 1.281 
0.10 0.770 0.975 1.644 5.327 0.417 1.270 
0.20 0.801 1.002 1.596 5.321 0.383 1.256 

ізотропний 
матеріал 

0.00 1.050 1.076 1.285 3.824 0.532 1.474 
0.02 1.060 1.080 1.276 3.823 0.526 1.469 
0.10 1.096 1.096 1.242 3.816 0.509 1.449 
0.20 1.137 1.113 1.204 3.813 0.473 1.426 

скло-
епоксид  

0.00 1.611 1.127 0.889 3.424 0.670 1.881 
0.02 1.622 1.128 0.882 3.423 0.663 1.870 
0.10 1.664 1.133 0.856 3.419 0.635 1.834 
0.20 1.712 1.138 0.827 3.415 0.604 1.794 
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0)(~)(~)(~)(~)(~)(~
000000   bb LLQQNN .      (14) 

Математичну модель задачі побудовано у вигляді ССІДР, для визначення 
функцій ,T  ,S  ,~N  ,~Q  bL~  і сталих 10 , NN , )1()0( , bb LL . Її наближений розв’язок 
реалізовано методом механічних квадратур і колокації. 

У підрозділі 5.1 для нескінченної пластинки з криволінійним 
( 1.0;1.0 21   ) отвором і підсилювального ребра з параметрами ;3/4/0 hh  

 150;30;1.0/ 000   R  досліджено вплив на напружений стан пластики і 
ребра його відносної жорсткості та виду зовнішнього навантаження. Результати 
числового розрахунку контактних зусиль ,T  ,S  на контурі   в пластинці при її 

розтягу вздовж осі отвору та величин ,)1(
0F  )2(

0F  у ребрі наведені на рис. 14, 15. 
Штрихові лінії побудовані для випадку 1/0 EE ; суцільні для 5/0 EE ; 
штрихпунктирні – для 10/0 EE . 

 
 

Рис. 14. Епюри контактних зусиль на 
контурі   в пластинці 

Рис. 15. Епюри нормальних напружень у 
крайніх поздовжніх волокнах ребрами 

Аналіз наведених результатів дозволяє стверджувати, що наявність двох 
симетричних міжфазних розрізів призводить до значного перерозподілу компонент 
напруженого стану пластинки і підсилювального ребра, особливо в околі торців 
розрізів. Його характер на ділянках  сполучення пластинки і ребра та міжфазних 
розрізах такий самий як у випадку одного розрізу. В точках, які розділяють міжфазні 
розрізи і ділянки з’єднання пластинки та ребра, нормальні напруження в поздовжніх 
волокнах ребра змінюються стрибкоподібно. 

Методика розрахунку кусково-однорідних ізотропних пластин з двома 
міжфазними розрізами у підрозділі 5.2 перенесена на ортотропні пластинки. 

Для пластинки з еліптичним ( 2.0 ), отвором і підсилення з параметрами 
5.0/;150;10;1.0/;34 00000  EEERhh yx

   досліджено вплив 
ортотропії матеріалу пластинки, форми отвору, міжфазних розрізів та виду 
зовнішнього навантаження. Результати числового розрахунку контактних зусиль T , 

S  на контурі   в пластинці та напружень ,)1(
0F  )2(

0F  у ребрі при 0p ; 1q  
наведені на рис. 16, 17.  

З наведених графіків видно, що міжфазні розрізи суттєво змінюють картину 
розподілу компонент напруженого стану пластинки і підсилювального ребра. При 
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цьому характер їх залежності від наявності міжфазних розрізів такий же як і для 
ізотропної пластинки. Найбільш суттєва залежність від ортотропії матеріалу 
пластинки спостерігається у вертикальних вершинах еліпса. 

  
Рис. 16. Епюри контактних зусиль на 

контурі   в пластинці 
Рис. 17. Епюри нормальних напружень у 

крайніх поздовжніх волокнах ребра 

З наведених графіків видно, що міжфазні розрізи суттєво змінюють картину 
розподілу компонент напруженого стану пластинки і підсилювального ребра. При 
цьому характер їх залежності від наявності міжфазних розрізів такий же як і для 
ізотропної пластинки. Найбільш суттєва залежність від ортотропії матеріалу 
пластинки спостерігається у вертикальних вершинах еліпса. 

У табл. 5 наведено результати дослідження впливу форми отвору та ортотропії  
матеріалу пластинки на максимальні значення компонент напруженого стану на 
контурі отвору пластинки при її розтягу вздовж горизонтальної осі і в 
підсилювальному ребрі з такими фізико-геометричними параметрами 

2/0 yxEEE ;  150;30;1.0/;3/4/ 0000   Rhh . Ці результати дають 
змогу одночасно оцінити вплив на напружений стан пластики і підсилювального 
ребра ортотропії матеріалу пластинки та форми отвору. 

Таблиця 5 

Матеріал 
пластинки   )90(T  )59(S  )0(T  )90(T  )0()1(

0F  )0()2(
0F  

епоксид-
графіт 

0.2 –0.0439 0.1282 12.6696 –0.0100 –0.1416 0.2004 
–0.2 –0.0448 0.1460 6.2426 0.0203 –0.1135 0.1227 

епоксид-
скло 

0.2 –0.0724 0.2882 5.6087 –0.1248 –0.1730 0.2373 
–0.2 –0.0458 0.3084 3.1018 0.0153 –0.1453 0.1571 

ізотропний 
матеріал 

0.2 –0.0767 0.3949 4.0548 –0.2943 –0.2176 0.2984 
–0.2 –0.0124 0.4319 2.4159 0.0210 –0.1800 0.1947 

скло-
епоксид 

0.2 –0.0429 0.5135 3.7156 –0.3501 –0.3255 0.4464 
–0.2 0.1669 0.5033 2.2822 0.2395 –0.2418 0.2616 

графіт-
епоксид 

0.2 0.1143 0.7880 3.4957 1.0357 –0.6327 0.8677 
–0.2 0.5419 0.5866 2.2034 2.1102 –0.3620 0.3916 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ І ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливого науково- технічного 
завдання, пов’язаного з розробкою розрахункових моделей та методик дослідження 
напруженого стану на межі поділу матеріалів нескінченної пластинки з 
криволінійним отвором і замкненого пружного ребра сталого прямокутного 
поперечного перерізу, що перебувають в умовах УПНС, при їх повному контакті або 
за наявності одного чи двох міжфазних розрізів, береги яких у процесі деформації 
не контактують. 

Основні наукові результати дослідження зводяться до наступного. 
1. Використовуючи умову гладкого контактування між нескінченною 

ізотропною пластинкою і підсилювальним ребром у вигляді рівності кривин на 
ділянці їх з’єднання методом пресової посадки з гарантованим натягом та основні 
рівняння уточненої теорії криволінійних стрижнів великої кривини, вперше 
побудовано ССІДР з ядрами Гільберта для визначення контактних зусиль між 
пластинкою і підсилювальним ребром та внутрішніх сил у підсиленні.  

2. Обираючи крайові умови задачі про часткове з’єднання методом 
зварювання (склеювання) замкненого пружного ребра з контуром криволінійного 
отвору нескінченної ізотропної пластинки у вигляді умов ідеального механічного 
контакту в диференціальній формі, вперше побудовано ССІДР з ядрами Гільберта 
для визначення контактних зусиль між пластинкою і підсилювальним ребром та 
внутрішніх сил у підсиленні. Встановлено структуру шуканих функцій на ділянці 
(ділянках) з’єднання пластинки і ребра. 

3. Методом скінченних тригонометричних сум у поєднанні з методом 
колокації вперше проведено оцінювання впливу на напружений стан ізотропної 
пластинки і замкненого підсилювального ребра, з’єднаних між собою методом 
пресової посадки з гарантованим натягом, форми отвору, фізико-геометричних 
параметрів ребра, величини натягу та навантаження на нескінченності. 
Запропоновану методику розрахунку перенесено на випадок повного з’єднання 
пластинки і ребра методом зварювання (склеювання). 

4. Комбінованим методом механічних квадратур і колокації вперше 
встановлено залежність компонент напруженого стану в нескінченній ізотропній 
пластинці з криволінійним отвором і замкненому підсилювальному ребрі, при їх 
частковому з’єднанні методом зварювання (склеювання), від форми отвору, 
відносної жорсткості підсилення, кількості міжфазних розрізів, наявності 
зварювального шва та зовнішнього навантаження. 

5. Методи розв’язання контактних задач для ізотропних пластин з 
криволінійними отворами перенесено на нескінченні ортотропні пластинки з 
еліптичними отворами. Досліджено вплив ортотропії матеріалу пластинки на 
напружений стан пластинки та ізотропного підсилювального ребра. 

У результаті проведених числових експериментів встановлено:  
- величина натягу суттєво впливає на розподіл нормальних зусиль у пластинці 

і практично не впливає на розподіл кільцевих зусиль Нормальні напруження у ребрі 
зі збільшенням натягу стають стискальними. Положення точок розмикання контакту 
між пластинкою і ребром залежить від виду зовнішнього навантаження і практично 
не залежить від матеріалу пластинки. Якщо ортотропна пластинка розтягується в 
напрямку горизонтальної осі, то при збільшенні yx EE /  значення мінімального 
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натягу зменшуються, а при розтягу в напрямку вертикальної осі – збільшуються; 

- наявність міжфазного розрізу призводить до суттєвого перерозподілу 
компонент напруженого стану в пластинці та підсилювальному ребрі, особливо в 
околі його торців. На ділянці сполучення пластинки і ребра при віддаленні від її 
торців усі компоненти напруженого стану практично не залежать від наявності 
розрізу. В околі торців міжфазного розрізу нормальні напруження в поздовжніх 
волокнах ребра мають стрибки першого роду, залишаючись при цьому обмеженими, 
а контактні і кільцеві зусилля в пластинці приймають необмежені значення; 

- для клеєних з’єднань ( 0  < 0.1) відносна жорсткість клейового прошарку 
практично не впливає на напружений стан пластинки та підсилювального ребра, що 
дозволяє в інженерних розрахунках замінювати його ідеальним механічним 
контактом і розв’язувати  відповідні задачі у спрощеній постановці. Для зварних 
з’єднань ( 0  > 0.1) без втрати точності розв’язку цього робити не можна;  

- ортотропія матеріалу пластинки суттєво впливає на розподіл компонент 
напруженого стану в пластинці і підсилювальному ребрі. Якщо при збільшенні 
відношення yx EE /  максимальні значення кільцевих зусиль T  зменшуються 
(збільшуються), то для решти компонент ці значення  збільшуються (зменшуються); 

- деформації поперечного зсуву в підсилювальному ребрі для всіх розглянутих 
задач практично не впливають на компоненти напруженого стану пластинки і ребра 
(відносна похибка не перевищує %5.2 ), тому в інженерних розрахунках ними 
можна знехтувати; 

- зі збільшенням відносної жорсткості підсилювального ребра максимальні 
значення контактних зусиль у пластинці та нормальних і дотичних напружень у 
ребрі суттєво зростають. У той же час кільцеві зусилля на ділянці сполучення 
пластинки і ребра різко зменшуються, залишаючись практично незмінними на 
ділянці розрізу. 

Всі задачі, які розглянуті в дисертаційній роботі, сформульовані і розв’язані 
в найбільш загальній постановці (підсилювальне ребро моделюється замкненим 
криволінійним стрижнем великої кривини з урахуванням у ньому деформацій 
поперечного зсуву). Якщо в системі сингулярних інтегрально-диференціальних 
рівнянь, яка визначає математичну модель конкретної задачі, вважати 00  , 

0c , то одержимо її розв’язок для балкової моделі ребра, а при 00  c  – для  
моделі стрингера.  
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АНОТАЦІЯ 

Дейнека О. Ю. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з 
криволінійними ребрами жорсткості за наявності міжфазних розрізів. – На 
правах  рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Луцький 
національний технічний університет, Луцьк, 2021. 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної 
задачі, пов’язаної з розробкою і удосконаленням розрахункових моделей та методик 
дослідження напруженого стану на межі поділу матеріалів нескінченної пластинки з 
криволінійним отвором і замкненого пружного ребра сталого прямокутного 
поперечного перерізу, що перебувають в умовах УПНС, при їх повному гладкому 
контакті або за наявності одного чи двох міжфазних розрізів, береги яких у процесі 
деформації не контактують. 

Обираючи крайові умови задачі про напружену посадку замкненого пружного 
ребра в криволінійний отвір нескінченної пластинки у вигляді рівності кривин 
спільних поздовжніх волокон пластинки і підсилювального ребра, побудовано 
ССІДР з ядрами Гільберта для визначення контактних зусиль між пластинкою і 
ребром та внутрішніх сил і моментів у ребрі. Методами скінченних 
тригонометричних сум і колокації досліджено вплив на розподіл напружень у 
контактуючих тілах форми отвору, матеріалу пластинки, зовнішнього 
навантаження, величини натягу та мінімального натягу, за якого можливе 
розмикання контакту в одній або декількох точках і положення цих точок. Для 
ізотропної пластинки з круговим отвором побудовано точний розв’язок задачі. 

Використовуючи умови ідеального механічного контакту в диференціальній 
формі, аналогічні ССІДР з розімкненими проміжками інтегрування побудовано для 
випадку з’єднання пластинки і підсилювального ребра методом зварювання 
(склеювання) за наявності на межі поділу матеріалів одного чи двох симетричних 
міжфазних розрізів, береги яких в процесі деформації не контактують. Встановлено 
структуру розв’язку цих систем на кінцях ділянки (ділянок) з’єднання. Методом 
механічних квадратур і колокації досліджено вплив на напружений стан пластинки і 
підсилювального ребра форми отвору, анізотропії матеріалу пластинки, відносної 
жорсткості ребра, наявності з’єднувального шва, величини і положення міжфазного 
розрізу (розрізів) та зовнішнього навантаження. 

В часткових випадках досліджених задач отримано числові результати, які 
відомі у науковій літературі. 

Ключові слова: нескінченна пластинка, криволінійний отвір, підсилювальне 
ребро, контактні зусилля, напружена посадка, міжфазні розрізи, сингулярні 
інтегрально-диференціальні рівняння. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дейнека О. Ю. Расчет пластинчатых элементов конструкций с 

криволинейными ребрами жесткости при наличии межфазных разрезов. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела. – Луцкий 
национальный технический университет, Луцк, 2021. 
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Диссертационная работа направлена на решение важной научно-технической 

задачи, связанной с разработкой и усовершенствованием расчетных моделей 
методик исследования напряженного состояния на границе раздела материалов 
бесконечной изотропной (ортотропной) пластинки с криволинейным отверстием и 
замкнутого упругого ребра постоянного прямоугольного поперечного сечения, 
которые находятся в условиях обобщенного плоского напряженного при их полном 
гладком контакте, либо при наличии на границе сварного (клеевого) соединения 
одного или двух межфазных разрезов, берега которых в процессе деформации не 
контактируют. 

Построены системы сингулярных интегрально-дифференциальных уравнений 
(ССИДУ) с ядрами Гильберта для определения контактных усилий между 
пластинкой и ребром, а также внутренних сил и моментов в ребре в задаче о 
напряженной прессовой посадке замкнутого упругого ребра в криволинейное 
отверстие бесконечной пластинки. Приближенное решение задачи найдено  
методами конечных тригонометрических сумм и коллокации. 

Аналогичные ССИДУ с разомкнутыми промежутками интегрирования 
построены для случая соединения пластинки и усиливающего ребра методом сварки 
(склейки) при наличии на участке соединения одного или двух симметричных 
межфазных разрезов. Определена структура решения этих систем на концах участка 
(участков) соединения. Для определения приближенного решения задачи 
использован метод механических квадратур и коллокации. 

Ключевые слова: пластинка, криволинейное отверстие, усиливающее ребро, 
контактные усилия, напряженная посадка, межфазные разрезы, сингулярные 
интегрально-дифференциальные уравнения. 
 

ABSTRACT 
Dejneka O. Yu. Calculation of lamellar elements of designs with curvilinear 

stiffening ribs under the presence of interphase sections. – Manuscript. 
The thesis for attaining the Candidate of Technical Sciences degree in the specialty 

01.02.04 – Mechanics of Deformable Solids. – Lutsk National Technical University, 
Lutsk, 2021. 

The thesis is directed at solving an important scientific and technical problem 
connected with the development and improvement of computational models and research 
methods of a stress condition at the boundary of materials of an infinite plate with a 
curvilinear opening and the closed resilient rib of a constant rectangular cross section 
under the generalized flat stress state, in their complete smooth-faced contact or under the 
presence of one or two interphase sections, the edges of which do not come into contact 
during the deformation process. 

Choosing the boundary conditions of the problem about tense landing of the closed 
elastic rib into a curved hole of an infinite plate in the form of equality of curves of 
common longitudinal fibers of the plate and the reinforcing rib, are constructed systems of 
singular integral-differential equations (SSIDE) with Hilbert nuclei to determine the 
contact efforts between the plate and the edge and the internal forces and moments in the 
rib. The influence of the shape of the hole, the material of the plate, the external load, the 
amount of tension and the minimum tension at which it is possible release the contact at 
one or more points and the position of these points is investigated by the method of finite 
trigonometric sums. An exact solution of the problem is constructed for an isotropic plate 
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with a circular hole. 

Using the conditions of ideal mechanical contact in differential form, similar SSIDE 
with open integration intervals are built for the case of connection of the plate and the 
reinforcing rib by the method of welding (gluing), under the presence of one or two 
symmetrical interfacial sections, the shores of which do not come into contact during the 
deformation process. The structure of the solution of these systems at the ends of the 
section (sections) of the connection is established. The influence of the shape of the hole, 
of the anisotropy of the plate material, the relative stiffness of the rib, the presence of the 
weld, the size and position of the interfacial section (sections) and the external load on the 
stress state of the plate and the reinforcing rib are studied by the method of mechanical 
squaring and collocation. 

In partial cases of the investigated problems, there are some numerical results 
received which are already known in the scientific literature. 

Keywords: plate, curvilinear hole, reinforcing rib, contact efforts, tense landing, 
interphase sections, singular integral differential equations. 
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