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1. Актуальність дисертаційної роботи.
Композитні матеріали знаходять широке розповсюдження в різних галузях 

науки і техніки, завдячуючи таким параметрам як мала питома вага, високі 
характеристики жорсткості та міцності, значний опір дії циклічного навантаження, 
стійкість до агресивних середовищ, регульовані в широкому діапазоні теплові, 
електропровідні та інші властивості. Вони широко використовуються в авіаційній 
та ракетній техніці, вітроенергетиці, на транспорті та в будівництві, а також при 
виготовленні спортивного інвентаря та предметів широкого вжитку.

Зазначимо, що останнім часом отримало широке розповсюдження 
композитів в будівництві при спорудженні сейсмостійких будівель і споруд. 
Проблеми старіючої інфрастуктури стимулювали, в свою чергу, розробки 
досліджень по зовнішньому армуванню композитними матеріалами для ремонту і 
відновлення міцності будівельних конструкцій: мостів, тунелей, підводних 
споруд, унікальних будівель, тощо. Вуглепластики, які раніше використовувались, 
в основному, в ракетній і авіаційній техніці, отримали широке розповсюдження і в 
цивільному будівництві.

Криволінійні композитні бруси, як силові елементи різноманітних 
конструкцій зайняли щільне місце у створенні різних інженерних об’єктів. Згин 
таких елементів під дією навантажень, що діють у площині бруса є прикладом 
найбільш типових видів їх деформування. Запровадження передових технологій 
виготовлення композитів в будівництві відкриває можливості для покращення 
надійності і експлуатаційних характеристик будівельних конструкцій із 
урахуванням особливостей їх деформування. Для композитних балок, які 
працюють на згин це проявляється у значній депланації поперечних перерізів та 
появі теплових деформацій навіть при відсутності градієнти температури, що 
стимулювало розвиток уточнених методів розрахунків та некласичних теорій 
деформування.

Існуючі чисельні методи, зокрема метод скінчених елементів, завдяки 
розробці ефективних програмних засобів, дозволяють розв’язувати практично 
будь-які задачі механіки деформованого твердого тіла. Однак трудомісткість 
створення скінченно-елементних моделей та розв’язання відповідних крайових 
задач залишає простір для застосування аналітичних теорій деформування і 
робить актуальним їх розробку та удосконалення.

Існуюча теорія деформування композитних брусів обмежується лише 
прямолінійною та круговими формами їх осей. Зважаючи на це тема 
дисертаційного дослідження Станіслава Богдановича Ковальчука, що присвячена 
розвитку механіки деформування композитних брусів з плоскою віссю довільної 
форми є актуальною.



2. Загальна характеристика дисертаційної роботи.
Дисертаційна робота Станіслава Ковальчука складається із вступу, семи 

розділів, висновків, списку використаних наукових джерел із 262 найменувань та 
12-ти додатків на 90 сторінках. Робота містить 135 рисунків та 16 таблиць. 
Загальний обсяг дисертації становить 545 сторінок.

Перший розділ дисертаційної роботи спрямовано на висвітлення 
актуальності застосування у конструкціях різного призначення композитів і 
криволінійних брусів на їх основі та аналізу сучасного стану вивчення проблем 
механіки композитних елементів і рівню їх вирішення вітчизняними та 
закордонними вченими. За аналізом наведеного огляду робіт, присвячених 
побудові некласичних моделей деформування і точних аналітичних розв’язків, 
розв’язанню просторових і плоских задач пружного та термопружного 
деформування композитних брусів із прямолінійною та круговою віссю, 
сформульовано загальні завдання дослідження, які зводяться до розробки 
загальних положень термопружності та побудови прикладної теорії визначення 
НДС криволінійних композитних брусів під дією різних механічних навантажень і 
теплових впливів.

Наступні два розділи присвячено широкій постановці та побудові 
аналітичної моделі термопружності криволінійних композитних дискретно- 
неоднорідних брусів, яка не обмежує вихідну плоску форму їх осі, форму та 
структурну будову поперечних перерізів та закон зміни їх розмірів вздовж осі, 
комбінації зовнішніх механічних навантажень та теплових впливів з урахуванням 
внутрішніх джерел теплоти. Аналітичне описання геометрії та структурної будови 
криволінійного композитного елемента автор вдало подав у природній системі 
координат відповідно до форми і структури розглядуваного бруса, що дозволило 
зменшити на одну кількість незалежних змінних з функцій представлення фізико- 
механічних властивостей композиту і спростити формування граничних умов. Дано 
обґрунтування цієї системи координат, яка утворюється взаємно ортогональними 
сімействами проекцій поздовжніх волокон, та поперечних перерізів бруса на його 
площину симетрії, досліджено її характеристики та розроблено підходи до 
аналітичного представлення неоднорідної будови композитного бруса довільної 
форми. Використовуючи такі підходи, отримано систему рівнянь теорії пружності 
та теплопровідності, сформульовано граничні механічні та теплові умови для 
зовнішніх поверхонь криволінійного композитного бруса та внутрішніх поверхонь 
його фаз. Розширюючи коло відомих видів криволінійних систем координат, 
подано алгоритм побудови та визначення параметрів природної системи для бруса 
довільної форми. Розглянуто випадок квазістатичної задачі термопружності для 
композитного бруса із незмінними розмірами поперечних перерізів по довжині і 
запропоновано хід зведення просторової задачі до еквівалентної плоскої для 
багатошарового бруса із функціонально-градієнтними шарами та отримано 
інтегральні та диференціальні залежності для внутрішніх силових факторів у 
криволінійному брусі й встановлено їх зв’язок із зовнішніми навантаженнями. 
Рівняння термопружності доповнені статичними та тепловими умовами на 
зовнішніх поверхнях бруса і спільних поверхнях фаз, інтегральними та 
диференціальними співвідношеннями між рівнодійними внутрішніх зусиль у 



перерізах бруса та аналітичними співвідношенням для моделювання ідеалізованих 
зосереджених і розривних навантажень.

У четвертому та п’ятому розділах автор спочатку отримав точні розв’язки 
узагальненої плоскої задачі термопружного згину окремих прямих і кругових 
ділянок із додатною та від’ємною кривинами багатошарового бруса під дією 
простих механічних та теплових впливів, які в подальшому за принципом 
суперпозиції було використано для розробки прикладного аналітичного методу 
визначення напружно-деформованого стану криволінійного багатошарового бруса 
із довільними механічними навантаженнями та тепловими впливами. 
Узагальнення такого методу забезпечувалося розв’язанням великої кількості 
окремих задач, які мають самостійне значення для розвитку теорії деформування 
композитних елементів довільної форми і структури. За певних допущень щодо 
розподілу напружень у крайніх перерізах ділянки отримано із використанням 
континуального підходу точні аналітичні розв’язки задачі термопружного згину 
прямої та кругової ділянок при рівномірних по довжині теплових впливах і 
джерелах теплоти та довільних зусиллях у крайніх перерізах, рівномірно та 
лінійно розподілених механічних навантаженях.

Далі отримано точні розв’язки для прямої і кругової ділянок із довільним 
розподілом теплових впливів і механічних навантажень закон зміни інтенсивності 
яких, по довжині ділянки, представлений у вигляді частинної суми 
тригонометричного ряду. Таким чином дисертант завершив побудову розв’язків 
для прямої та кругової ділянок, які дозволяють розглядати довільні механічні та 
теплові впливи на НДС брусів. Паралельно, використовуючи гіпотезу плоских 
перерізів, отримано спрощені відомі розв’язки, які не враховують деформації 
поперечного зсуву та обтиснення, що формально підтверджує обґрунтованість 
прийнятих наукових підходів до побудови теорії.

Шостий розділ. Розв’язки, отримані у четвертому і п’ятому розділах, 
використано для побудови за принципом суперпозиції прикладного методу 
визначення НДС багатошарового бруса дискретно змінної кривини. Отримано 
загальні співвідношення пружного деформування прямої та кругової ділянок із 
довільними механічними навантаженнями, тепловими впливами та джерелами 
теплоти. Для ділянки постійної від’ємної кривини запропоновано метод побудови 
співвідношень НДС перетворенням співвідношень для ділянки додатної кривини. 
Отримані співвідношення містять лише 6-ть невизначених сталих, які 
представлені внутрішніми силовими факторами та переміщеннями крайніх точок 
початкового перерізу ділянки. їх не достатньо для точного узгодження деформації 
окремих ділянок на спільній межі у складі бруса загалом. Запропоновано три 
способи наближеного моделювання кінематичних умов на спільних границях 
ділянок, що передбачають узгодження рівнодійних внутрішніх зусиль у спільних 
перерізах. Запропоновані умови у спільних перерізах ділянок доповнені умовами 
на торцях бруса і разом складають необхідну для визначення усіх невідомих 
сталих систему алгебраїчних рівнянь.

В останньому сьомому розділі здобувачем висвітлено алгоритм реалізації 
запропонованої в роботі теорії. Співвідношення апробовані шляхом порівняння 
результатів розв’язування кола тестових задач для коротких і довгих 
криволінійних брусів, різної будови та навантаження, утворених малою та 



великою кількістю ділянок, із результатами моделювання аналогічних задач 
методом скінченних елементів. Показано залежність компонент НДС 
криволінійних брусів із розподіленими та локальними механічними і тепловими 
впливами від деформацій зсуву і обтиснення та внутрішніх джерел теплоти.

Особливу цікавість викликають реальні розрахунки композитних елементів 
несучих конструкцій купола унікальної споруди кадетського корпусу у 
м. Полтава, які виконані на замовлення проектної організації. Результати роботи 
отримали запровадження при вирішенні й інших практичних завдань у 
будівництві, машинобудуванні, медичній галузі та в освіті.

Сформульовані дисертантом загальні висновки в цілому відповідають 
отриманим у роботі науковим і практичним результатам.

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності результатів.
Наведені у дисертації наукові положення, результати виконаних 

фундаментальних досліджень та зроблені на їх основі висновки мають достатню 
обґрунтованість і достовірність, які забезпечуються аналітичним методом 
отримання основних співвідношень із застосуванням відомих законів фізики, 
апробованих принципів механіки деформівного твердого тіла, строгою 
математичною постановкою задач, логічною та математично коректною 
побудовою їх аналітичних розв’язків без прийняття гіпотез і допущень, які 
повністю відповідають граничним умовам, та задовільною збіжністю результатів 
розрахунку різних задач із результатами отриманими за відомими аналітичними 
методами та методом скінченних елементів.

4. Наукова новизна отриманих результатів.
Новизна результатів полягає в застосуванні для описання структурної 

будови та навантаження криволінійного композитного бруса «природної» системи 
координат, що утворена взаємно ортогональними сімействами проекцій 
поздовжніх волокон, та поперечних перерізів бруса на його площину симетрії з 
отриманням нової форми рівнянь термопружності та нових інтегральних й 
диференціальних залежностей для внутрішніх силових факторів.

Автором вперше на основі континуального підходу отримані точні 
аналітичні розв’язки ряду класичних задач квазістатичного термопружного 
деформування ділянок нульової та постійної кривини багатошарового 
ортотропного бруса, що дозволило врахувати практично довільні за розподілом 
механічні навантаження та теплові впливи, що включають і внутрішні джерела 
теплоти. У результаті на основі таких аналітичних розв’язків задач згину прямої та 
кругової ділянок бруса побудовано і реалізовано прикладний метод визначення 
НДС криволінійних багатошарових брусів, як таких, що утворені довільною 
кількості прямих і кругових ділянок.

5. Практична цінність отриманих результатів.
Отримані у дисертаційній роботі результати і пропоновані рекомендації мають 

практичне значення, яке полягає у їх використані для створення нових ефективних 
композитних матеріалів, прогнозуванні міцності та жорсткості композитних 



елементів інженерних конструкцій довільної форми та структури під дією різних 
механічних та теплових впливів. Теоретичні положення доведені до рівня інженерно- 
конструкторської практики, що зумовлює швидке запровадження їх за потребами 
різних галузей виробництва. Так результати дисертаційної роботи вже отримали 
запровадження в практиці проектування (ТОВ «Промагропроект», м. Полтава), 
машинобудування (ПрАТ «АвтоКрАЗ», м. Кременчук,), медицині (ДЗ «Український 
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
МОЗ України», м. Київ; Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава).

Окремі результати роботи запроваджено у навчальний процес Полтавської 
державної аграрної академії як складові курсу дисципліни «Опір матеріалів».

6. Повнота опублікування результатів досліджень. Основні результати 
дисертаційної роботи достатньо висвітлені у наукових виданнях. За темою 
дисертації опубліковано 33 наукові праці, у тому числі 16 статей у фахових 
виданнях України, 4 статті у закордонних виданнях відповідного напряму, 2 статті у 
інших наукових виданнях, та 10 тез доповідей. Серед опублікованих праць 8 
індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Одна 
стаття та одні тези доповнюють результати дослідження.

Матеріали дисертаційної роботи апробовані на різних міжнародних і 
Всеукраїнських конференціях, наукових семінарах та засіданнях провідних 
наукових установ та закладів.

7. Оцінка дисертації в цілому.
Дисертаційна робота Станіслава Ковальчука є завершеною науковою 

працею, яка повністю відповідає спеціальності 01.02.04 - механіка деформівного 
твердого тіла. Мета та поставлені задачі були успішно розв’язані. Обсяг та 
оформлення дисертаційної роботи відповідають вимогам щодо дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Зміст автореферату 
достатньо повно висвітлює основні наукові положення дисертації і відповідає 
результатам та висновкам дисертаційної роботи. Мова та стиль написання 
дисертації відповідають сучасним вимогам до технічних текстів.

8. Зауваження до дисертаційної роботи:
1. Запропонована «природна» система координат потребує подальшого 

розвитку для випадку багатошарових трубчатих криволінійних елементів 
різного перерізу, що часто зустрічаються на практиці.

2. Як відомо, фізико-механічні характеристики композитів залежать від 
температури, однак такий вплив неврахований в отриманих рівняннях 
термопружності.

3. При розгляді квазістатичної задачі запропоновано зведення просторових 
рівнянь до узагальнених плоских із допущенням абсолютної жорсткості 
матеріалу по ширині перерізу. Таке допущення є достатньо грубим для 



композитних елементів із піддатливим осердям, тому варто було детальніше 
обґрунтувати для яких випадків таке допущення є прийнятним.

4. У третьому розділі розроблено аналітичний метод визначення реактивних 
зусиль у закріпленнях криволінійного бруса, однак у подальшому 
застосування цього методу не відображено при побудові прикладного 
методу визначення НДС, що ставить питання про необхідність його 
розробки.

5. У додатку А.2 детально не зазначено для розрахунку яких елементів рами 
автомобіля-тягача було застосовано отримані у дисертації наукові 
результати.
Вказані зауваження не знижують наукову та практичну цінність 

дисертаційної роботи.
9. Висновок.
Дисертаційна робота Станіслава Ковальчука «Механіка деформування 

композитних брусів з криволінійною плоскою віссю» є завершеною 
кваліфікаційною науковою працею, що за змістом та складністю вирішених 
завдань відповідає рівню докторської дисертації за спеціальністю 01.02.04 - 
механіка деформівного твердого тіла. Здобувачем вирішено конкретну наукову 
проблему аналітичного визначення термопружного НДС криволінійних 
композитних брусів із плоскою віссю довільної форми у власній площині під дією 
різних механічних і теплових впливів.

Дисертаційна робота відповідає всім вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів» щодо докторських дисертацій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор - Ковальчук 
Станіслав Богданович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 
технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.
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