
ВIДГУК ОФIЦIИНОГО ОПОНЕНТА
доктора технiчних наук, професора CMeTaHKiHoi Наталi Володимирiвни

на дисертацiйну робоry Ковальчука Станiслава Богдановича
<MexaHiKa деформування композитних брусiв з криволiнiйною плоскою

вiссю>, яку подано до захисту на здобутгя наукового ступеня

доктора технiчних наук
за спецiальнiстю 01.02.04 - MexaHiKa деформiвного твердого тiла

flисертацiйна робота С.Б. Ковальчука склада€ться зi всryпу, семи роздiлiв,
висновкiв, списку використаних наукових джерел iз 262 найменувань та 12-ти
додаткiв обсягом 90 cTopiHoK. flисертацiя ма€ загальний обсяг 545 cTopiHoK, серед
яких 1З5 рисункiв та 1-6 таблиць.

1. Акryальнiсть дисертафйних дослiджень.

Композитнi матерiали широко використовуються в авiацiйнiй та ракетнiй
технiцi, машинобудуваннi, на транспортi та будiвництвi, а також при виготовленi
предметiв побуry i спорry. Такому широкому розповсюдженню, композитнi
матерiали та елементи конструктивних систем завдячують ряду перевац таких як:
мала питома вага, високi харакгеристики жорсткостi та мiцностi, значний опiр дii
циклiчного i динамiчного навантaDкення, стiйкiсть до агресивних середовищ,
тепловi, електропровiднi та iншi властивостi. Композитнi матерiали стають в
нагодi не тiльки при cTвopeHi нових iнженерних об'ектiв, а й при вiдновленнi
технiчного стану i експлуатацiйного ресурсу старiючоI iнфраструктури, особливо

розповсюдженi TaKi пiдходи в цивiльному та промисловому будiвництвi, що
дозволяс пiдвищити TepMiH служби iснуючого будiвельного фонду.

На пракгицi часто виникае проблема створення нестандартних
криволiнiйних елементiв у виглядi брусiв рiзноi форми та cTpyKrypHoi будови, якi
мають задовольняти як архiтеrсгурнi рiшення для будiвель i споруд, так i
технологiчнiсть й компактнiсть для машинобудiвних виробiв рiзного призначення.
Вiд мiцностi i надiйностi таких елементiв безпосередньо залежить довговiчнiсть та
надiйнiсть експлуатацii всiсi конструкцii. Таким чином, застосування композитних
матерiалiв та технологiй для ix виготовлення моr(е забезпечити зростаючi вимоги
до технiко-економiчних хар;жтеристик маIIIин, будiвель i споруд.

Неоднорiднiсть cTpyкrypHoi будови композитних елементiв, криволiнiйнiсть
повздовжньоi oci та комбiнацiя рiзних мекlнiчних HaBaHTaDKeHb i теплових впливiв
значно ускладню€ iх розрахунок та проектування. Iснуючi чисельнi методи,
зокрема метод скiнчених елементiв, завдяки розробцi ефективних програмних
засобiв, дозволяють розв'язувати практично будь-якi задачi механiки
деформованого твердого тiла. Однак трудомiсткiсть створення
скiнченно-елементних моделей та обмеженi можливостi аналiзу результатiв з

внесенням варiативних змiн у розрахункову схему, геометричнi форми перерiзу i



повздовжньоi Bici та загальнi параметри елемента залишас простiр для
застосування аналiтичних теорiй деформування i робить акryальними iх розробку
та удосконалення.

Зважаючи на доволi слабкий сучасний стан розвитку теорiй деформування
композитних стержньових елементiв iз криволiнiйною вiссю, тематика

дисертацiйноi роботи Станiслава Ковальчука € актуальною.

2. Основний змiст дисертацiйноi роботи.

Основний змiст дисертацii висвiтлено у семи роздiлах та дванадцятьох
додаткilх.

У першому роздйi висвiтлено область застосування криволiнiйних брусiв у
рiзноманiтних сучасних конструкцiях i системах, подано аналiз загальних проблем
механiки композитних елементiв, з акцентом на криволiнiйнi гнучкi стержнi, та
традицiйнi методи розрахунку однорiдних iзотропних криволiнiйних брусiв. У
оглядi наукових праць вiтчизняних та закордонних вчених здобувач звернув увагу
на стан розвитку аналiтичних моделей деформування прямих i кругових
композитних брусiв, як таких, що с найбiльш дослiдженими серед композитних
брусiв. Приведено аналiз некласичних моделей деформування та точних розв'язкiв
задач термопружностi у просторовiй та плоскiй постановцi. У результатi
сформульовано загальнi завдання дослiдження, якi зводяться до розробки
загальних положень термопружностi та побудови прикладноi теорii визначення
напружено-деформованого стану (НДС) криволiнiйних композитних брусiв пiд
дiсю рiзних механiчних HaBtlHTtuKeHb i теплових впливiв.

У другому роздiлi дисертацiйноi роботи розроблено теорiю термопружностi
длrI дискретно-неоднорiдних криволiнiйних брусiв та вирiшено супутнlхдлrI дискретно-неоднорцних криволrнIиних opyclB та вирrшено ряд супутнlх
завдань. Теорiя розроблена виходячи iз доволi широкоi постановки, однак iз
зазначенням певних рамок таких як, симетричнiсть бруса, незмiннiсть будови

струIffури такого бруса
координац що продиктована
здобувачем <природною) i

подальша теорiя розроблена опираючись на поняття природноi системи координат

поперечних перерiзiв, абсолютно жорсткий контакт фаз та цилiндрична ортотропiя
ix матерiалiв. .Щля моделюв€lння геометрii та
з;lпропоновано застосування криволiнiйноi системи
його будовою. Така система координат названа

композитного бруса. Вибiр системи координат, у якiй розглядувана задача ма€
найбiльш простий вигляд с загальновiдомим прийомом, однак здобувачем не лише
надано математичне обГрунтування такого пiдходу, а i розроблено методи побудови
такоi системи координат пiд задану аналiтично форму oci бруса. Застосування
природноi системи координат прив'язаноi до будови бруса дозволило здобувачу
отримати скалярну фор*у рiвнянь термопружностi, у якiй найбiльш просто
опису€ться будова та граничнi умови криволiнiйного бруса, однак залиша€ться
iHBapiaHTHicTb до форми його oci.

У третьому роздiлi розроблену загальну теорiю доповнено методом
спрощення просторовоi задачi до наближеноi двовимiрноI та еквiвалентноl



моделювання
HaBalHT;l)KeHb.

зосереджених у точцi та
Отриманi у даному

плоскоi, дослiдженням умов рiвноваги дiлянки криволiнiйного бруса та способом
локалiзованих на дiлянцi бруса зовнiшнiх
роздiлi спiввiдношення забезпечують

прикладний напрямок розвитку розробленоi теорii, однак можуть спростити i
побудову точних розв'язкiв окремих задач, як це показано у насryпних роздiлах.

Четвертий, п'ятий та шостий роздiли роботи за змiстом та зв'язком
складають окрему теоретичну частину, присвячену розробцi прикладного методу
визначення НДС багатошарових криволiнiйних брусiв. Поставлене здобувачем
завдання побудови аналiтичного методу визначення НДС таких елементiв,
очiкувано потребувало суттевого спрощення вихiдноi постановки зцачi до
розгляду плоскоi задачi квазiстатичного деформування багатошарового бруса, що
склада€ться iз довiльноi кiлькостi дiлянок постiйноi кривини.

побудова прикладного методу на ocHoBi точних аналiтичних розв'язкiв задач

деформування прямоi та круговоi дiлянок бруса. Такий пiдхiд виявився доволi
складним, оскiльки, для створення необхiдноi гнучкостi при BpaxyвaнHi зовнiшнiх
механiчних та теплових впливiв рiзного типу, потребував отримання великоI
кiлькостi аналiтичних розв'язкiв плоских задач теплопровiдностi та теорiI
пружностi. Однак це не лише забезпечило розробку приклцного методу, а i
супутн€ отримання ряду нових розв'язкiв класичних задач механiки прямих
багатошарових балок та кругових багатошарових арок.

При отриманнi аналiтичних розв'язкiв здобувачем застосовано власний
пiдхiд, що rрунryсться на безпосередньому iнтегруваннi рiвнянь плоскоi задачi
Teopii пружностi iз застосуванням континуального пiдходу до описання
властивостей багатошаровоi структури бруса. Щля кожноi з задач основноi частини

роботи отриманi завершенi аналiтичнi вирази для компонент НДС, що точно

завершенi загальнi розв'язки та крайовi умови для визначення ycix невiдомих
сталих.

У шостому роздiлi на ocHoBi побудованих аналiтичних розв'язкiв задач
термопружного деформування на ocHoBi принципу суперпозицii сформованi
загальнi вирази для напружень та перемiщень прямоi i круговоi дiлянки (додатноi i
вiд'смноi кривини), що перебува€ пЦ дiсю довiльних механiчних навантажень i
теплових впливiв, розподiл iнтенсивностi яких може буг" представлений сумою
постiйноi, лiнiйноi та синусоIдальноi, iз довiльноi кiлькiстю пiвхвиль, складових.
TaKi спiввiдношення загалом мiстять 6-ть невизначених сталих для кожноi
дiлянки, що i застосовано здобувачем для узгодження деформацiй окремих дiлянок
у складi сдиного криволiнiйного бруса. Така кiлькiсть сталих не дозволяс точно
виконати статичнi та кiнематичнi умови на межtlх дiлянок, тому з€lпропонований
метод загалом е наближеним, однак на деякiй вiллалi вiд меж дiлянок можна
очiкувати точного прогнозування розподiлу нiшружень.



питання до точностi, запропонованого способу наближеного моделювання

з'сднання дiлянок значною мiрою були знятi здобувачем на початку сьомого

роздiлу при виконаннi апробацii розробленого прикладного методу, Порiвняння

p.rynrruriB розв'язання великоi кiлькостi тестових зцач для брусiв рiзноi будови, з

pir""r, навант;Dкеннями та закрiпленням iз результатами моделювання методом

скiнченниХ елементiВ по*ur-Й iХ гарнУ збiжнiсть та малий вплив способу

моделюВання з'сднанНя дйянок на точнiсть визначення ндС за розробленим

методом. На рядi тестових зцач термопружного деформування дисертантом

показано можливостi прикладного застосування розробленого методу та

дослiдженО вплиВ рiзниХ типiВ внутрiшнiХ джереЛ теплоти та деформацiй

поперечного зсуву i обтиснення на результати визначення Нflс багатошарових

брусiв. flетально висвiтлено застосування розробленого методу при практичному

,йро"uдженнi Nя розрахунку несучих елементiв купола будiвлi кадетського

корпусу у м. Полтава.- - 
Сформульованi загальнi висновки по дисертацii в вiдповiдають отриманим у

роботi науковим i практичним результатам.

3. Сryпiнь обrрунтованостi та достовiрностi результатiв.

дослiджень та висновки мають достатню обrрунтованiсть i достовiрнiсть.

що стосуеться загальноi Teopii термопружностi, то l1 обгрунтованiсть i

достовiрнiсть забезпечена застосуванням для отримання основних спiввiдношень

"lдоr"" 
законiв фiзики i механiки та вiдповiднiстю вiдомим формам рiвнянь

термопружностi.
При отриманi точних аналiтичних розв'язкiв для окремих дiлянок

багатошарового криволiнiйного бруса достовiрнiсть забезпечу€ться логiчним i

строгим математичним пiдходом до пост;tновки та розв'язанням поставлених задач

без уведення допущень, повною вiдповiднiстю граничним умовам та

застосуванням *робо"uних загальновiдомих принципiв механiки деформiвного

твердого тiла.

щостовiрнiсть розробленого прикладного методу пцтверджу€ться

задовiльною узгодженiстю результатiв розраlсунку рiзних задач iз результатами, якi

отриманi за вiдомими аналiтичними методами та методом скiнченних елементiв.

4. Наукова новизна отриманих результатlв.

Новизна результатiв полягае у розвитку нового пiдходу до описання будови

дискретно-неоднорЦ"r" брусiв iз криволiнiйною плоскою вiссю довiльноi форми

у "рйроднiй 
системi координат у вiдповiдностi до форми oci бруса та отриманнi на

ocHoBi такого пiдходУ нових форм рiвнянь термопрУжностi та ряду нових

спiввiдношень дJUI внуrрiшнiх силових факторiв,
вперше на ocHoBi континуального пiдходу отриманi точнi аналiти,{нi

розв'язки д/IJI широкого кола класичних задач квазiстатичного термопружного



деформування дiлянок нульовоi та постiйноi кривини багатошарового бруса з

ортотропними однорiдними та функцiон.иьно градiснтними шарами, якi у
сукупностi дозволяють розглядати практично довiльнi за розподiлом механiчнi
нав€lнта;кення та тепловi впливи, що включають i внутрiшнi джерела теплоти. На
ocHoBi отриманих аналiтичних розв'язкiв задач згину прямоi та круговоI дiлянок
бруса побудовано i реалiзовано прикладний метод визначення НflС криволiнiйних
багатошарових брусiв, як таких, що yTBopeHi не обмеженою кiлькiстю прямих i
кругових дiлянок.

5. Практична цiннiсть отриманих результатiв.
Практичне значення результатiв дослiдження поляга€ в вирiшеннi проблеми

механiки деформiвного твердого тiла, яка спрямована на створення аналiтичних
методiв розрахунку економiчних i надiйних елементiв iнженерних конструкцiй
рiзних за струкryрною будовою i формою, що значно розширю€ можливостi
iнженерiв i конструкгорiв у проектуваннi композитних елементiв длrI конструкцiй
рiзних галузей машинобудування та будiвництва.

Аналiтика доведена до рiвня iнженерних задач з пропозицiями по iх
реалiзацii та застосування на практицi, що € в;Dкливим поштовхом у розвитку
технiки i технологiй. Результати знайшли пр;жтичне з;lпровадження в проектних
установах, на виробництвi i у медичнiй галузi, зокрема: ТОВ <Промагропроект)),
м. Полтава; ПрАТ <АвтоКрАЗп, м. Кременчук; ДЗ <Украiнський
науково-практичний центр екстреноi медичноi допомоги та медицини катастроф
МО3 Украни>, м. Киiв та Украiнська медична стоматологiчна академiя,
м. Полтава.

OKpiM цього отриманi результати з{lпроваджено у навчальний процес
Полтавськоi державноi аграрноi акцемii при викладаннi дисциплiни <Опiр
матерiалiв>.

6. Повнота опублiкування результатiв дослiджень.
OcHoBHi результати дисертацiйного дослiдження у повнiй Mipi висвiтленi у

наукових виданнях. За темою дисертацii опублiковано З2 HayKoBi працi, серед яких
].6 статей у фахових виданнях Украiни, 4 cTaTTi у закордонних виданнях, 2 cTaTTi у
iнших наукових виданнях, та 10 тез доповiдей. Серед опублiкованих праць В
iндексуються у мiжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (З
одноосiбних). Одна стаття та однi тези доповнюють результ€Iти дослiдження.

Матерiали дослiджень доповiдалися на рiзних мiжнародних i
Всеукраiнських конференцiях, наукових ceMiHapax та засiданнях провiдних
наукових установ та закладiв.



7. Офнка дисерIацii в цiлому.

Станiслава Ковальчука € завершеною науковоюflисертацiйна робота Станiслава Ковальчука € завершеною науковою

працею, яка в цiлому вiдповiдае спецiальностi 01.02.04 - MexaHiKa деформiвного
актуальнiстю' новизною отриманих результатiв та ixтвердого тiла. За актуальнiстю, новизною отриманих результатtв та lx

обrрунтованiстю i достовiрнiстю, практичною цiннiстю та piBHeM оприлюднення в

наукових д*.р.пu* робоiа повнiстю вiдповiдас вимогам щодо дисертацiй на

,дьбуrr" наукового ступеня докгора технiчних наук. Змiст автореферату достатньо

повно висвiтлюс ocHoBHi HaykoBi положення дисертацii i вiдповiдас результатам та

висновкам дисертацiйноi роботи. Мова та стиль н.lписання дисертацll
вiдповiдають чинним вимогам до технiчних TeKcTiB.

3ауваження до дисертацiйноi роботи.

1. Здобувач у роботi при обrрунryваннi <природноi системи координат>

придiлиВ 
-баiатО 

увагИ брусам iз незмiнними лiнiйними розмiрами
поперечних перерiзiв по довжинi, але не розглянув можливостi побудови

природноi системи координат для брусiв зi змiнними розмiрами перерiзiв,

якi також часто зустрiчаються на практицi.

2. У третьому роздiлi розроблено аналiтичний метод визначення реактивних
зусиль у закрiпленнях криволiнiйного бруса, однак у подальшому

застосування цього методу не вiдобра)кено при побудовi прикладного методу

визначеНня НЩС, що ставИть пiД cyMHiB необхiднiсть його розробки.

З. Розглянуто випцки теплових впливiв, якi призводять до рiвномiрного та

змiнногО синусоiДiшьногО розподiлУ температурного поля по довжинi

дiлянки, однак без випадц, Що дас лiнiйний розподiл температурног0 поля,

Без такоi складовоi розподiл температурного поля для брусi, Що склада€ться

iз декiлькох дiлянок рiзноi кривини матиме розриви,

4. При побудовi розв'язкiв задач iз використанням тригонометричних рядlв не

було дослiджено питання збiжно cTi отриманих спiввiдношень.

5. Не дослiджено вплив спрощених умов з'сднання дiлянок на мiсцевий НflС
частиН дiляноК поблизУ спiльногО перерiзу, що кDкливо у випадку брусiв iз

великою кiлькiстю коротких дiлянок.

6. При визначеннi необхiдних розмiрiв ребра купола використанi лише умови
мiцностi i жорсткостi, а умови стiйкостi, при виникненнi у ребрах значних

поздовжнiх сил, залишилися поза увагою.

8. Висновок.

щисертацiйна робота Станiслава Ковальчука <MexaHika деформування
композитних брусiв з криволiнiйною плоскою вiссю> е завершеною науковою

працею, яка за змiстом та науково-практичним piBHeM вирiшених завдань

вiдповiдас рiвню докторсЬкоi дисертацii за спецiальнiстю 01.02.04 - MexaHiKa



деформiвного твердого тiла. Здобувачем вирiшено актуальну наукову проблему,

спрямовану на аналiтичне визначення компонент ндс при термопружному

деформУваннi криволiНiйниХ композитниХ брусiВ iЗ плоскоЮ вiссю довiльноi

ФоЬri у власнiй площинi пiд дiею механiчних H;lBaHT;DKeHb i теплових впливiв.

Дисертацiйна робота вiдповiдае BciM вимогам <Порядку присудження

наукових сryпенiв> щодо докторських дисертацiй, затвердженого постановою

Кабlнеry MiHicTpiB УкраiнИ вiд 24 липнrI 201З р. М 567, а tt автор - Ковальчук

Станiслав Богданович заслуговуе на присудження наукового сryпеня доктора
технiчних наук за спецiальнiстю 01.02.04 - MexaHiKa деформiвного твердого тiла.
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