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В. М. Ахундов, д-р физ.-мат. наук, И. Ю. Наумова канд. физ.-мат. наук

ПРИПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ В ЦИЛИНДРЕ
С КОЛЬЦЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВРАЩЕНИЯ ПРИ ЖЕСТКОЙ ПОСАДКЕ
Исследованы проявления приповерхностного эффекта в кусочнооднородном цилиндре при больших упругих деформациях под воздействием
свободного вращения. Определена глубина приповерхностного эффекта возле
внутренней и внешней поверхностей цилиндра. Глубина эффекта измерялась
количеством кольцевых элементов цилиндра возле этих поверхностей,
деформируемых
существенно
непериодически.
Непериодическое
деформирование кольцевых элементов оценивалось исходя из различия
значений компонентов деформации в ограничивающих поверхностях элемента.
Ключевые
слова: кусочно-однородный цилиндр, кольцевые волокна
квадратного сечения, свободное вращение, приповерхностный эффект, большие
деформации.

Введение. Деформация круглых цилиндров из однородных материалов под воздействием вращения вокруг оси симметрии подробно
изучена в линейной механике деформирования. Библиография данных
исследований достаточно полно представлена в [16]. В [8] рассмотрены
инерционные накопители энергии (маховики) из жестких композитных
материалов с цилиндрической ортотропией упругих свойств. В [18] с
помощью уравнений линейной теории упругости решена задача о
напряжениях во вращающейся цилиндрической ортотропной трубе.
Приведены результаты при свободной и жесткой посадках трубы для
случаев осевого и окружного армирований. В [17] рассмотрено перераспределение напряжений в диске с эластомерной матрицей в
условиях релаксации напряжений при ползучести материала. Решение
задачи производится при геометрически и физически линейной
постановке. Состояние вращающихся дисков по модели упруго-пластического материала описано в [7]. Расчет вращающегося диска по
полученным экспериментальным диаграммам растяжения материала
без их упрощающей схематизации с помощью метода переменных
параметров упругости приведен в [12].
Исследование больших деформаций цилиндров под воздействием
центробежных сил вращательного движения представлено в [1 – 4].
Описания другими авторами больших деформаций цилиндров под
воздействием центробежных сил в литературе и других источниках не
выявлено. В [1] и [2] решены задачи для цилиндров, слабо армиро1
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ванных волокнами, в плоской и осесимметричной постановках соответственно. Исследование произведено по одноуровневой прикладной
теории [5], основанной на модели материала, по которой макроскопические напряжения определяются вкладами напряжений матрицы
и усилий осевого растяжения или стесненного сжатия волокон. В [3]
решены задачи о кручении цилиндров с двух- и трехортогональной
схемами армирования. Задачи решались с использованием одноуровневой прикладной теории и двухуровневой каркасной, включающей
макро- и микромеханический уровни анализа [6]. В [4] по модели
кусочно-однородной среды определялись перемещения, деформации и
напряжения в свободно вращающемся эластичном цилиндре с
двоякопериодическим расположением в его матрице кольцевых
волокон квадратного сечения.
Исследование приповерхностных эффектов в армированных волокнами цилиндрах под воздействием вращения, а при больших деформациях и в иных телах, также авторами не найдено в литературе. Отметим [9], где рассматривается убывание краевого эффекта в материале,
однонаправленно армированном волокнами квадратного сечения, при
поперечном нагружении волокон из приповерхностного ряда. В [14]
исследованы краевые эффекты в однонаправленных композитах,
связанные с перераспределением внешней нагрузки между волокнами
и матрицей при продольном растяжении волокон.
Настоящая статья посвящена изучению приповерхностного эффекта,
возникающего в кусочно-однородных цилиндрах из эластичных материалов при их свободном вращении. Был применён критерий
непериодического деформирования кольцевых элементов цилиндра. С
его помощью оценивалась глубина приповерхностного эффекта возле
его внутренней и внешней поверхностей в условиях больших
деформаций матрицы и волокон.
Постановка задачи. Исследовалась деформация эластичного цилиндра из матрицы и кольцевых волокон под воздействием сил инерции вращения вокруг его оси симметрии при жесткой посадке по внутренней поверхности в условиях плоского деформирования. Волокна
квадратного сечения располагаются в матрице цилиндра по схеме
квадратной упаковки. Цилиндр формально рассматривали как сборку
кольцевых элементов. Кольцевые элементы представляют собой кольца квадратного сечения из матричного материала, включающие кольцевые волокна квадратного сечения как их армирующую сердцевину.
На рис. 1 показано осевое сечение недеформированного цилиндра с
внутренним радиусом r  a и внешним r  b . Цилиндр включает цилиндрические слои толщиной h , армированные кольцевыми волокнами
квадратного сечения с длиной сторон  . Изучали осесимметричную
деформацию цилиндра при макроскопически плоском деформировании, когда длина цилиндра оставалась неизменяемой. В силу условий
симметрии задачу решали для правой половины дискового слоя толщиной h / 2 . Такой половинный слой заключен между поперечными се6

чениями цилиндра, одно из которых проходит через осевые линии волокон, а другое – через матрицу посередине между волокнами.

Рис. 1 – Осевое сечение цилиндра в исходном состоянии:
1 – волокно квадратного сечения, 2 – кольцевой элемент,
3 – половина дискового слоя справа от центрального сечения

Использовали систему материальных цилиндрических координат
ˆ1, ˆ 2 , ˆ 3 , из которых ̂1 – осевая, ̂2 – окружная, ̂3 – радиальная координаты. В отсчетной конфигурации цилиндра данные координаты обозначены как t , , r соответственно. Осевую координату t отсчитывали от центрального сечения, проходящего через осевые линии волокон
в дисковом слое. Наряду с радиальной координатой r использована
координату z  r  a , отсчитываемую от внутренней поверхности цилиндра. Величины, относящиеся к матрице и волокнам, отмечали индексом n при значении n  0 , отвечающем матрице, и значениях
n  1,..., nmax , отвечающих волокнам в их нумерации по направлению от
внутренней к внешней поверхности. В некоторых случаях для большей
наглядности величины описания матрицы отмечены отдельно индексом
m . При ясной принадлежности индексы компонентов обычно опускаем.
Применяли геометрические и физические уравнения и уравнения
равновесия в нелинейной теории упругости [10] для описания деформации рассматриваемого кусочно-однородного цилиндра. Особенно7

стью решаемой задачи является влияние на центробежные силы, воздействующие на матрицу и волокна, изменений расстояний от их материальных точек до оси вращения цилиндра. В используемых уравнениях задавали радиальную плотность массовых сил, воздействующих на
компоненты цилиндра при его вращении, в виде

Fn (3)  (r  u n (3) )2 , n  0,1,..., nmax ,
где un (3) – радиальное перемещение в n -ом компоненте;   2  f –
угловая скорость вращения; f – число оборотов вращения в секунду.
Граничные условия для каждого из компонентов цилиндра, при которых
решали краевую задачу, выражают отсутствие осевых перемещений в
поверхностях t  0 и t  h / 2 и поперечных сдвигов из этих поверхностей:

un (1) | t  0  0 ,

qn(13) | t  0  0 , n  0,1, 2,..., nmax ;

un (1) | t h / 2  0 ,

qn (13) | t h / 2  0 ,

n0.

(1)

Для внутренней граничной поверхности цилиндра, ограничивающей
нижний покровный слой связующего и жестко связанной с поверхностью недеформируемого вала, задавали равными в ней нулю компоненты вектора перемещений:

um(1) | r  а  0,

um(3) | r  a  0 ,

(2)

где относящиеся к матрице величины отметили индексом m (вместо n  0 ).
При свободной от нагрузок внешней поверхности цилиндра, ограничивающей верхний покровный слой связующего, компоненты несимметричного тензора Пиола – Кирхгофа принимали в ней равными нулю:

t m(31) 0 | r b  0,

tm(33) 0 | r b  0 .

(3)

Условия совместного деформирования задавали, исходя из равенств компонент векторов перемещений и напряжений для матрицы и
волокон между собой в границах их раздела. Эти условия приводим,
отметив величины, относящиеся к матрице, индексом m. В цилиндрических поверхностях раздела матрицы с n  волокном

um(1) (t , r )  un (1) (t , r ) , um(3) (t , r )  un (3) (t , r ) ,
t m(31) (t , r )  t n (31) (t , r ) , t m(33) (t , r )  t n(33) (t , r ) ,

(4)

0  t   / 2 , z  nh  (h  ) / 2 , z  nh  (h  ) / 2 , n  1, 2, ..., nmax .
В поперечной плоскости t   / 2 раздела n  волокна с матрицей

um(1) (t , r )  un (1) (t , r ) ,

um(3) (t , r )  un (3) (t , r ) ,

t m(11) (t , r )  t n (11) (t , r ) , t m(13) (t , r )  t n (13) (t , r ) ,
t  /2 ,
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nh  (h  ) / 2  z  nh  (h  ) / 2 , n  1, ..., nmax .

(5)

Производные первого порядка от искомых величин по осевой и радиальной координатам t и r в уравнениях задачи аппроксимировали с
помощью конечно-разностных соотношений второго порядка точности
[15]. Вместе с привлечением граничных условий (1)  (3) и условий совместного деформирования матрицы и волокон (4), (5) формируется
система нелинейных уравнений относительно основных искомых величин в узловых точках двухмерной области 0  t  h / 2 , a  r  b . Данную
систему уравнений решали на основе процедуры дискретного метода
Ньютона [11]. Единственность решения краевой задачи обеспечивали на
основе продолжения решения по угловой скорости вращения цилиндра.
Численные результаты. Результаты исследования представляем
для цилиндра, включающего 100 цилиндрических слоев с кольцевыми
волокнами в них. Цилиндр рассматриваем как совокупность дисковых
слоев, в сборках каждого из которых по 100 кольцевых элементов.
Внутренний радиус цилиндра a  100 мм, внешний радиус b  200 мм.
Волокна в кольцевых элементах с длиной стороны квадратного сечения
  0,6 h  0,6 мм, квадратная упаковка волокон с расстояниями между
осевыми линиями смежных волокон h  1 мм, коэффициент наполнения
волокнами k f   2 / h 2  0,36 . Материалы матрицы и волокон задавали
с помощью трехконстантного потенциала Левинсона – Буржеса и двухконстантного потенциала Блейтца соответственно [13]. Для матрицы
принимали значения упругих параметров Em  4 МПа,  m  0,46 ,

m  1 ; для волокон  E f  68 МПа,  f  0,4 . Плотность материалов
матрицы и волокон принимали одинаковой   1,1 103 кг/м3.
Результаты получили на основе сетки узловых точек конечно-разностной схемы, для которой на отрезках
0  t  0,3 мм и
0,3 мм  t  0,5 мм по семь равноотстоящих узловых точек, две из которых на границах раздела совпадают между собой. На протяжениях по z
в волокнах и между волокнами брали по тринадцать узловых точек при
сдвоенных узлах на границе раздела компонентов.
На рис. 2 изображены конфигурации осевых сечений для четырех
половин частичных сборок кольцевых элементов, расположенных в цилиндре справа от центрального сечения. Каждая из данных сборок
включает два концентрически расположенных кольцевых элемента.
Первая сборка выделена из недеформированного цилиндра, конфигурация ее осевого сечения не зависит от места сборки в цилиндре, приведена для сопоставления с ней деформированных сборок.
Остальные сборки выделены из деформированного цилиндра при

  2 140c 1 . Вторая сборка включает 1-й и 2-й кольцевые элементы,
примыкающие к внутренней поверхности цилиндра, ограничена поверхностями z  0 и z  2 h .
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Рис. 2 – Конфигурации осевых сечений сборок кольцевых элементов цилиндра:
а) сборка из двух элементов в отсутствии вращения цилиндра;
–1
б), в) и г) – сборки при вращении  = 2140с , включающие
1-й и 2-й, 50-й и 51-й, 99-й и 100-й элементы соответственно

Третья сборка образована из 50-го и 51-го элементов, расположена
между поверхностями z  49 h и z  51h . Четвертая сборка из примыкающих к внешней поверхности цилиндра 99-го и 100-го элементов между поверхностями z  98h и z  100h .
Конфигурации осевых сечений кольцевых элементов в сборках
представлены сетками координатных линий t  ti , z  zi , проходящих
через узловые точки ( ti , zi ) конечно-разностной схемы решения задачи.
Они демонстрируют более интенсивное деформирование кольцевых
элементов, расположенных ближе к внутренней поверхности цилиндра
по сравнению с более удаленными от нее элементами.
Торцевые поверхности волокон во вращающемся цилиндре, за исключением расположенных возле внешней поверхности цилиндра, приобретают относительно центральной поверхности t  0 выпуклый характер. Цилиндрические ограничивающие поверхности относительно
срединных поверхностей волокон становятся вогнутыми. Поперечные
сечения волокон возле внутренней поверхности цилиндра испытывают
заметные увеличения своей высоты при практически неизменяемой
ширине за исключением окрестностей возле угловых точек. Расстояния
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между волокнами при этом примерно в два раза больше, чем в отсчетном состоянии. В центральной части сборки размеры поперечных сечений волокон по высоте незначительно больше, а по ширине незначительно меньше по сравнению с недеформированной конфигурацией,
при значительном увеличении расстояний между волокнами. На периферии возле внешней поверхности размеры поперечных сечений волокон и расстояния между ними близки по сравнению с исходными.
В областях матричного слоя 0,3мм  t  0,5мм, примыкающих к волокнам (между противоположно расположенными волокнами из смежных дисковых сборок), за исключением областей возле внешней поверхности, материал испытывает значительно большие растяжения по
радиальным направлениям, чем в областях данного слоя между волокнами в сборке. Между волокнами возле поверхности t  h / 2 связующий
материал удлиняется в радиальном направлении за исключением периферии цилиндра, а на периферии – укорачивается вдоль него.
Деформированные конфигурации осевых сечений 1-го и 2-го кольцевых элементов значительно различаются между собой. Об этом
можно судить по отличиям сетки линий конечно-разностной схемы в
деформированной конфигурации возле внутренней поверхности z  0
1-го кольцевого элемента от сетки соответствующих линий возле границы z  1 мм его разделения со 2-м элементом. Для 2-го, 3-го и последующих элементов, до 99-го включительно, различия в конфигурациях
смежных элементов выражены несущественно. Тогда конфигурация 99-го
элемента заметно отличается от конфигурации 100-го элемента. Приходим к заключению, что визуально приповерхностный эффект возле
внутренней и внешней поверхностей цилиндра проникает на глубину не
более одного периода армирования.
Представляем далее картины осевых, окружных и радиальных деформаций  ,  ,  , задающих кратности удлинений t (ˆ1) ,  (ˆ 2 )  и r (ˆ 3 ) 
1

2

3

координатных линий соответственно, и угловой деформации 13 , как
угла между осевой t и радиальной r координатными линиями. Описание деформаций приводим для характерных кольцевых элементов из
дисковой сборки цилиндра, по которым можно получить представление
и о деформациях других ее элементов.
На рис. 3 показаны распределения параметров деформации во
внутренней поверхности цилиндра z  0 , по которой производится его
соединение с недеформируемым валом. В силу неизменяемости размеров в данной поверхности осевая и окружная деформации 1   2  1 .
Радиальная деформация 3 слабо и немонотонно изменяется на интервале волоконно-матричного слоя сборки 0  t   / 2 и монотонно
уменьшается в ее матричном слое  / 2  t  h / 2 . Данная деформация
на интервале сборки 0  t  h / 2 изменяется в диапазоне 1,83   3  1,63 .
Угловая деформация 13 монотонно возрастает под волокном от значения 13   / 2 до 13  1,94 и монотонно уменьшается за волокном
от указанного значения до 13   / 2 .
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кратностей удлинений

Рис. 3 – Распределения
и координатного угла

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3)

12 (4)

для внутренней поверхности первого кольцевого элемента

На рис. 4 даны распределения деформаций в поверхности
z  h  1 мм в связующем материале, по которой формально разделяем
1 и 2-й кольцевые элементы.

кратностей удлинений
для поверхности

Рис. 4 – Распределения
и координатного угла

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3)

zh

12 (4)

раздела первого и второго кольцевых элементов

Деформация 1 всюду монотонно возрастающая функция, а деформация 3 всюду монотонно убывающая на интервале дискового слоя
0  t  h / 2 . При этом вдоль осевого направления в промежутке между
волокнами 0  t   / 2 связующее – укорачивается ( 1  1 ), а в промежутке за волокнами  / 2  t  h / 2 – удлиняется ( 1  1 ). Радиальная
деформация изменяется от значения  3  2,06 в центральном сечении

t  0 до значения  3  1,25 в краевом сечении t  h / 2 . Деформации  2
и 13 на всем интервале дискового слоя мало отличаются от 1 и  / 2 :
 2  1,0045 , 1,5646  13   / 2 .
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Для оценки непериодичности деформирования 1-го кольцевого элемента определяем различия в процентах между соответствующими узловыми значениями деформаций 1, ...,  3 , 13 в граничных поверхностях z  0 и z  h . Верхние грани этих значений обозначаем S1, ... , S3 , S 4
соответственно и рассматриваем как частные показатели непериодического деформирования элемента. Наибольший из показателей
Si , i  1,... , 4 , считаем показателем S непериодического деформирования кольцевого элемента в целом. Эти показатели непериодического
деформирования элемента, а также значения осевой координаты t ,
при которых они достигаются, приводим в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели различия деформаций в ограничивающих
поверхностях z  1 мм и z  0 мм 1-го кольцевого элемента
Показатель
Значение показателя, %
t , мм

S1

S 2 ,%

S3 ,%

S 4 ,%

S ,%

33,1

0,45

37,7

37,3

37,7

0,5

0,5

0,5

0,3

0,5

Частные показатели деформирования элемента достигают своих
значений по месту перехода от волоконно-матричного к матричному
слою t  0,3 мм и на краю сборки t  0,5 мм. Показатель непериодического деформирования первого кольцевого элемента, как максимальный из частных показателей в таблице, S  37,7% , достигается по параметру 3 при t  0,5 мм.
На рис. 5 представлены кривые для деформаций в поверхности
z  2h , разделяющей 2-й и 3-й кольцевые элементы.

кратностей удлинений
для поверхности

Рис. 5 – Распределения
и координатного угла

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3)

z  2h

12 (4)

раздела второго и третьего кольцевых элементов
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Параметры деформации 1 и 3 являются монотонно возрастающей и
монотонно убывающей функциями координаты t на интервале
0  t  0,5 мм соответственно. Эти величины изменяются в диапазонах
0,83  1  1,32 и 2,03   3  1,25 . Графики величин  2 и 13 с точностью до погрешности изображения представляют собой прямые линии,
параллельные оси t с расположением на расстояниях 1 и  / 2 от нее
соответственно,  как свидетельства пренебрежимо малой окружной
деформации  2  1 и сдвиговой  / 2  13 .
Кривые распределения деформаций в поверхности z  2 h , разделяющей 2-й и 3-й элементы, слабо отличаются от соответствующих
кривых для поверхности z  h раздела 2-го элемента с 1-м. Показатели
различия деформаций в ограничивающих поверхностях 2-го кольцевого
элемента приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Показатели различия деформаций в ограничичвающих
поверхностях z  2 мм и z  1 мм 2-го кольцевого элемента

S1

S2

S3

S4

S

0,70

0,43

2,32

0,56

2,32

0,5

всюду

0

0,3

0

Показатель
Значение
показателя, %
t , мм

Максимальное различие S  S3  2,32% между значениями параметров деформации в соответствующих узловых точках данных поверхностей достигается для радиальной деформации 3 в центральном сечении t  0 . Приходим к заключению, что итоговый показатель непериодического деформирования 2-го кольцевого элемента S  2,32% .
Картины деформации 51-го кольцевого элемента в его внутренней и
внешней поверхностях z  50h  50 мм и z  51h  51 мм представлены
на рис. 6 и рис.7.

кратностей удлинений
для поверхности
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Рис. 6 – Распределения
и координатного угла

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3)

12 (4)

z  50h раздела 50-го и 51-го кольцевых элементов

Рис. 7 – Распределения

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3) и координатного угла 12 (4)
z  51h раздела 51-го и 52-го кольцевых элементов

кратностей удлинений
для поверхности

Соответствующие кривые зависимостей на рисунках являются практически одинаковыми. Кратность удлинения 1 является монотонно возрастающей функцией, отражает осевое укорочение связующего в волоконно-матричном слое и осевое удлинение в матричном слое. В данных
слоях для поверхности z  50 мм 0,910  1  1,001 и 1,001 1  1,159 и
поверхности z  51 мм 0,911 z  1,001 и 1,001  z  1,155 соответственно.
Во внутренней и внешней поверхностях кольцевого элемента для
окружной деформации  2  1,0977 и  2  1,0981 соответственно. Такие
значения свидетельствуют о возрастании окружного удлинения в центральной части цилиндрического тела (сборки кольцевых элементов) с
увеличением текущего радиуса r (координаты z ).
В табл. 3 приведены показатели различия параметров деформации
в ограничивающих поверхностях 51-го кольцевого элемента. Наибольшее различие S  1,00% между значениями параметров деформации
достигается для радиальной деформации 3 в центральном сечении
t  0 . Из сопоставления деформаций в ограничивающих поверхностях,
отражаемого таблицей 3, пришли к значению показателя непериодического деформирования 51-го кольцевого элемента S  1,00% .
Таблица 3 – Показатели различия деформаций в ограничивающих
поверхностях z  51 мм и z  50 мм 51-го кольцевого элемента
Показатель
Значение
показателя, %
t , мм

S1

S2

S3

S4

S

0,32

0,04

1,00

0,03

1,00

0,5

всюду

0

1/3

0

В табл. 4 даны различия деформаций в ограничивающих поверхностях 99-го кольцевого элемента. Наибольший показатель различия деформаций в ограничивающих поверхностях элемента S  0,93% достигается для 3 в центральном сечении t  0 . Столь малая величина показателя деформирования свидетельствует о квазипериодическом характере деформирования 98-го кольцевого элемента в сборке цилиндрического тела.
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Таблица 4 – Показатели различия деформаций в ограничивающих
поверхностях z  99 мм и z  98 мм 99-го кольцевого элемента
Показатель
Значение
показателя, %
t , мм

S1

S2

S3

S4

S

0,26

0,07

0,93

0,42

0,93

0,5

всюду

0

1/3

0

На рис. 8 представлены распределения параметров деформации в
поверхности z  99h  99 мм раздела 99-го кольцевого элемента с 100-м.
Данная поверхность располагается в связующем материале и рассматривается как внутренняя ограничивающая поверхностью 100-го элемента и как внешняя ограничивающая поверхность 99-го элемента.
Кратности осевого 1 и радиального 3 удлинений не сильно отличаются от единицы. Функция 1 при этом монотонно убывающая в интервале значений 1,028  1  0,960 , а функция 3  монотонно возрастающая 0,915   3  0,993 . Последнее отражает укорочение в радиальном
направлении связующего материала на периферии сборки кольцевых
элементов возле ее внешней ограничивающей поверхности. Окружная
кратность удлинения всюду  2  1,088 . Координатный угол 13 весьма
слабо отличается от  / 2 , незначительно убывая на промежутке волокна  / 2  13  1,566 и также незначительно возрастая на промежутке
матричного слоя 1,566  13   / 2 . Наибольшее значение угла сдвига

 / 2  13  0,005(0,286o ) наблюдается по месту t  0,3 мм раздела волокнисто-матричного и матричного слоев.

кратностей удлинений
для поверхности

Рис. 8 – Распределения
и координатного угла

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3)

z  99h

12 (4)

раздела 99-го кольцевого элемента с 100-м

На рис. 9 графически отображены распределения деформаций во
внешней поверхности z  100h  100 мм 100-го кольцевого элемента,
являющейся и внешней поверхностью рассматриваемого цилиндрического тела.
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кратностей удлинений

Рис. 9 – Распределения
и координатного угла

1 (1) ,  2 (2) ,  3 (3)

для внешней поверхности

z  100h

12 (4)

100-го кольцевого элемента (цилиндра)

Картина деформации в данной поверхности подобна картине деформации во внутренней поверхности z  99h . Небольшие количественные различия имеют место для параметров деформации 1 и 3 .
Параметр угловой деформации 13   / 2 . Параметр осевой деформации 1 изменяется на протяжении матрично-волоконного слоя немонотонно в диапазоне 1,014  1  1,023 , заметно уменьшаясь при приближении к матричному слою и в самом матричном слое, в котором переходит от удлинений к укорочениям 1,013  1  0,958 . Параметр осевой
деформации очень слабо уменьшается 1,0864   2  1,0863 . Функция 3
в матрично-волоконном слое изменяется слабо в диапазоне значений
0,925  3  0,912 , в матричном слое – возрастает 0,925  3  0,966 ,
оставаясь, как и в смежном с ним слое, деформацией укорочения.
Переходя к анализу отклонения деформирования 100-го кольцевого
элемента от периодического, представим различия значений параметров деформации для ограничивающих поверхностей элемента
z  99 мм и z  100 мм в табл. 5.
Наибольший показатель различия деформаций в ограничивающих
поверхностях элемента S  S3  2,28% выявляется для радиальной
деформации 3 по месту разграничения волоконно-матричного и матричного слоев t  0,3 мм.
Таблица 5 – Показатели различия деформаций в ограничивающих
поверхностях z  100 мм и z  99 мм 100-го кольцевого элемента
Показатель
Значение
показателя, %
t , мм

S1

S2

S3

S4

S

1,97

0,08

2,28

0,06

2,28

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

Приповерхностный эффект рассматривали как нарушение квазипериодического деформирования кольцевых элементов тела, располо17

женных вблизи его внутренней и внешней ограничивающих поверхностей. Глубину проникновения приповерхностного эффекта измеряем
количеством кольцевых элементов в концентрической сборке цилиндра
возле его граничных поверхностей, деформирование которых не является квазипериодическим.
В табл. 6 приведены значения показателя непериодичности деформирования S для характерных кольцевых элементов цилиндра.
Таблица 6 – Значения показателя непериодического деформирования
–1
кольцевых элементов цилиндра при  = 2140с
Номер
кольцевого элемента
Показатель
S ,%

1

2

3

51

99

100

37,7

2,32

1,72

1,00

0,93

2,28

Для других кольцевых элементов значения показателя непериодического деформирования S являются промежуточными в соответствии
с расположением их между кольцевыми элементами, для которых в
табл. 6 даны значения этого показателя.
Для выявления глубины проникновения приповерхностного эффекта
назначаем верхнюю границу S различий между значениями параметров
деформации кольцевого элемента в соответствующих точках на его противоположно расположенных ограничивающих поверхностях. В случае,
когда показатель непериодического деформирования меньше значения
данной величины S  S , деформирование элемента считаем квазипериодическим. Если принять верхнюю границу квазипериодического деформирования S  2% , то глубина приповерхностного эффекта при скорости вращения   2 140c 1 будет измеряться двумя кольцевыми
элементами (первым и вторым) возле внутренней поверхности цилиндра
r  a и одним (сотым) кольцевым элементом возле его внешней поверхности r  b . При назначении S  3% глубину проникновения приповерхностного эффекта оцениваем одним кольцевым элементом возле внутренней поверхности цилиндрического тела, возле внешней поверхности
эффект считаем непроявляющимся.
Выводы. Изучили макроскопически плоское деформирование кусочно-однородного цилиндра под воздействием вращения при жесткой
посадке по его внутренней поверхности. Установили наибольшее развитие деформаций связующего между волокнами в матрично-волоконном слое и в областях матричного слоя, примыкающих к волокнам.
Определили глубину проникновения приповерхностного эффекта возле
внутренней поверхности цилиндра в пределах одного или двух кольцевых элементов в зависимости от скорости вращения и задаваемого
значения параметра квазипериодического деформирования кольцевых
элементов цилиндра. Возле внешней поверхности цилиндра глубина
проникновения приповерхностного эффекта находится в пределах одного кольцевого элемента.
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ПРИПОВЕРХНЕВИЙ ЕФЕКТ У ЦИЛІНДРІ
З КІЛЬЦЕВИМИ ВОЛОКНАМИ ПІД ВПЛИВОМ ОБЕРТАННЯ
ПРИ ЖОРСТКІЙ ПОСАДЦІ
Досліджуються прояви приповерхневого ефекту в кусково-однорідному
циліндрі при великих пружних деформаціях під впливом вільного обертання.
Визначили глибину приповерхневого ефекту біля внутрішньої і зовнішньої
поверхонь циліндра. Глибину ефекту вимірювали кількістю кільцевих елементів
циліндра біля цих поверхонь, що деформуються істотно неперіодично.
Неперіодичне деформування кільцевих елементів оцінювали виходячи з
відмінності значень деформацій в обмежуючих поверхнях елементу.
Ключові слова: циліндр кусково-однорідний, волокна кільцеві квадратного
перетину, обертання вільне, ефект приповерхневий, деформації великі.
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NEAR-SURFACE EFFECT IN CYLINDER WITH RING FIBERS UNDER
THE ACTION OF ROTATION AT HARD SIDE
The manifestations of the near-surface effect in a piecewise-homogeneous cylinder
with large elastic deformations under the influence of free rotation are investigated.
The depth of the surface effect near the inner and outer surfaces of the cylinder was
determined. The depth of the effect was measured by the number of annular elements
of the cylinder near these surfaces, which are deformed significantly non-periodically.
Non-periodic deformation of the ring elements was evaluated on the based of the
difference in the values of deformations in the bounding surfaces of the element.
Keywords: piecewise-uniform cylinder, square-section circular fibers, free rotation, nearsurface effect, large deformations.

The deformation of round cylinders of homogeneous materials under the
influence of rotation has been studied in detail with mechanics of linear
deformation [16]. In studies [8] handwheels from materials with cylindrical
orthotropy of elastic properties are considered. The problem of stresses in a
rotating orthotropic tube was solved in [18]. The redistribution of stresses in
a disk under creep of material is considered in [17]. The problems of rotating
disks made of elastic-plastic materials are given in [7, 12]. A description of
large deformations of rotating cylinders is presented in [1 – 4]; studies were
carried out using single-level applied [5] and two-level framework [6] theories.
Solutions of problems on near-surface effects in one directional composites
under transverse and longitudinal loading of fibers are given in [9, 14].
The deformation of an elastic cylinder made of a matrix and annular
fibers under the influence of the rotation inertia forces with a hard landing
was investigated under conditions of plane deformation.
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Cylinder deformation was described on the basis of geometric and
physical equations and the equilibrium equations of the nonlinear theory of
elasticity [10].
The first order derivatives of the desired quantities with respect to the
axial and radial coordinates t and r in the equations of the problem were
approximated using finite-difference relations of the second order of
accuracy [15]. This system of equations was solved on the basis of the
procedure of the discrete Newton method [11].
The materials of the matrix and fibers were set using the three constant
potential of Levinson-Burgess and the two constant potential of Blitz,
respectively [13].
The near-surface effect was considered as a violation of the quasiperiodic deformation of the ring elements of the body, which are located near
its inner and outer limiting surfaces.
The greatest development of deformations was established in the matrix
fiber layer connecting the fibers and in the regions of the matrix layer
adjacent to the fibers. The depth of penetration of the near-surface effect
near the inner surface of the cylinder was determined within one or two ring
elements, depending on the set value of the parameter of quasi-periodic
deformation of the ring elements of the cylinder. Near the cylinder outer
surface, the depth of penetration of the near-surface effect lies within one
ring element.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
СЛОИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ СЖАТИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ
С использованием основных соотношений трехмерной линеаризованной
теории устойчивости в рамках модели кусочно-однородной среды получено
численное решение задачи устойчивости слоистого композитного материала
при сжатии поверхностной нагрузкой. Рассмотрен случай граничных условий
на боковых сторонах многослойного композитного образца, которые
соответствуют условиям симметрии. Исследована зависимость форм потери
устойчивости и критических нагрузок от размера расчетной области,
связанного с количеством слоев, включенных в представительный элемент
композитного материала.
Ключевые слова: слоистый композитный материал, многослойный
представительный элемент, продольное сжатие, критическая нагрузка, форма
потери устойчивости, трехмерная линеаризованная теория устойчивости,
смятие торцов.

Введение. Одним из возможных механизмов разрушения однонаправленных композитных материалов (КМ) при сжатии является потеря
устойчивости армирующих слоев и волокон (microbuckling). При сжатии
однонаправленных КМ поверхностной нагрузкой вдоль направления
армирования указанный механизм разрушения может иметь характер
приповерхностной потери устойчивости с формами потери устойчивости, затухающими при удалении от поверхности. Такой механизм соответствует разрушению материала в виде смятия торцов образцов и
элементов конструкций из КМ [5]. Для слоистых композитных материалов это явление связано с потерей устойчивости армирующих слоев.
Впервые выпучивание краевой поверхности (edge buckling) образца из
слоистого материала при сжатии вдоль слоев ортогонально к поверхности исследовано в [7] на основе инкрементальной теории деформаций [6]. В [13] аналогичное явление поверхностного выпучивания (surface buckling) армированной слоями среды при ортогональном расположении слоев к поверхности рассмотрено в рамках теории многослойных конструкций [1]. В [4] представлена, основанная на трехмерной
линеаризованной теории устойчивости деформируемых тел (ТЛТУДТ)
[3, 8], континуальная теория разрушения при смятии торцов. Показано,
что для однонаправленных КМ (армирующие волокна или слои направ1
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лены перпендикулярно к торцу) на первоначальном этапе разрушения
КМ при сжатии поверхностной нагрузкой вдоль направления армирования единственно возможным механизмом разрушения является приповерхностная потеря устойчивости в структуре материала, которая
предшествует внутренней потере устойчивости. В [9] приведены результаты численного исследования приповерхностной потери устойчивости слабо армированного слоистого КМ при одноосном сжатии поверхностной нагрузкой в рамках модели кусочно-однородной среды.
При использовании указанных расчетных моделей в [3, 8, 9] предполагалось наличие однородного или кусочно-однородного докритического
состояния, а исследования проводились для полупространства или
полуплоскости без учета влияния боковых сторон образца из КМ.
В [11, 12] на основе ТЛТУДТ в рамках модели кусочно-однородной
среды предложена расчетная модель для численного решения методом сеток задачи устойчивости слоистого КМ при одноосном сжатии
армирующих слоев поверхностной нагрузкой. В качестве представительного элемента КМ использована двухслойная расчетная область с
граничными условиями на боковых сторонах расчетной области, которые соответствует условиям симметрии. Показано, что как в случае
кусочно-однородного, так и неоднородного докритического состояния
имеет место приповерхностная потеря устойчивости и рассмотренная
расчетная модель может быть использована для исследования такой
проблемы, как разрушение при смятии торцов. При численном решении
задачи устойчивости переход от исходной модели для материалов,
которым соответствует бесконечная или полубесконечная область, к
области конечных размеров в рамках модели кусочно-однородной среды проводится, исходя из условий регулярности и периодичности композитных структур, симметричности условий их нагружения. При этом
возникает вопрос о влиянии количества слоев, включенных в представительный элемент КМ, на критические параметры устойчивости КМ. В
настоящей работе исследована зависимость форм потери устойчивости и критических нагрузок КМ от размеров расчетной области вдоль
линии приложения поверхностной нагрузки при увеличении количества
слоев многослойного представительного элемента КМ.
Сложность получения аналитических решений для задач указанного класса предполагает использование современных численных методов. В данной работе для численного решения рассматриваемых задач
использован метод сеток на основе модифицированного вариационноразностного подхода [2, 9].
Постановка задачи. Рассмотрим задачу устойчивости слоистого
двухкомпонентного КМ регулярной структуры (рис. 1, а) для схемы
нагружения, которая соответствует равномерному одноосному сжатию слоев наполнителя в направлении оси Ox2 поверхностной нагрузкой постоянной интенсивности p 0 и в общем случае приводит к
неоднородному докритическому состоянию.
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а)

б)

Рис. 1 – Слоистый КМ (а); представительный элемент материала (б),
сим 1, сим 2, сим 3 – оси симметрии

x1  0 , x1  l1 , x1  l2

Поверхностная нагрузка имеет следующий вид

 p 0 , hн 2  kh  x1  hн 2  kh, k  0, 1,... ,
p  x1    22  x1 , 0   
для остальных x1 ,
 0,

(1)

где h  h н  h с – параметр структуры; h н , h с – соответственно толщина слоя наполнителя (армирующего слоя) и слоя связующего (матрицы).
Предполагаем, что на бесконечности нагрузка к армирующим слоям
прикладывается по такой же схеме. Вдоль оси O x3 нагрузка не изменяется.
Исходя из условий симметрии нагружения и регулярности структуры
КМ, задачу устойчивости решаем для представительного элемента
материала, которому соответствует расчетная область конечных размеров. Указанная расчетная область показана на рис. 1, б.
Крайние слои представительного элемента являются армирующими
слоями. Граничные условия на боковых сторонах расчетной области
соответствуют условиям симметрии. Размер l1 расчетной области в
направлении оси Ox1 изменяется кратно двум параметрам структуры
h : l1  2nh, n  1, 2,... , вследствие чего средний слой представительного
элемента является симметрично нагруженным армирующим слоем.
Исследуется форма потери устойчивости среднего слоя.
Предполагая, что материал наполнителя и связующего являются
достаточно жестким, при исследовании устойчивости будем применять
второй вариант теории малых докритических деформаций [3, 8]. Поверхностную нагрузку считаем «мертвой», что обеспечивает выполне25

ние достаточных условий применимости статического метода исследования [10]. При использовании этого метода задача устойчивости сводится к обобщенной задаче на собственные значения, в которой минимальное собственное значение  определяет критическую нагрузку, а
соответствующая собственная функция u = (u1 ,u2 ) – форму потери
устойчивости. Задачу рассматриваем в двумерной постановке для случая плоской деформации в плоскости x1Ox2 .
Начальное состояние определяем из следующих основных соотношений линейной теории упругости:
– уравнение равновесия

 ij0,i  0 x   ;

(2)

– граничные условия
0
 21
 0  u20  0 ,
0
12
 0  u10  0 ,

0  x1  l1  x2  l2 ;

 x1  0  x1  l1    0  x2  l2  ;

0
0
 22
 p   21
0,

(3)

0  x1  l1  x2  0 ;

– условия контакта между слоями

 i01   0, ui0   0 ;
 
 

(4)

– соотношения между компонентами напряжений  ij0 , деформаций

 ij0 и перемещений ui0 в пределах компонента КМ
0
0
 ij0   ij Aik  kk
 2 1   ij  G ij0 ,  ij 

1 0
ui, j  u 0j,i , i  j ,
2





(5)

где

A11  A22 

E (1  ) ,
(1   )(1  2 )

A12 

E
E
, G
.
2 1   
(1   )(1  2 )

(6)

Здесь Aij , E , G ,  – модули упругости, модуль Юнга, модуль сдвига,
коэффициент Пуассона слоя.
Основные соотношения трехмерной линеаризованной теории устойчивости для определения критических параметров устойчивости КМ
имеют следующий вид:
– уравнения равновесия в возмущениях

 im   ik0 um,k ,i  0, x   ;
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(7)

– граничные условия

12   220 u1,2   0  u2  0 , 0  x1  l1  x2  l2 ;
0
u1  0  12  11
u2 ,1   0 ,  x1  0  x1  l1    0  x2  l2  ;
 m2   pum,2   0 ,

(8)

0  x1  l1  x2  0 ;

– условия контакта между слоями

 m1  10i um,i   0, ui   0 .



(9)

Соотношения между возмущениями напряжений  ij , деформаций

 ij и перемещений ui в пределах компонента КМ имеют вид (5), (6).
Критическую нагрузку определяем из следующего соотношения:

pкр  min  /  2nh 



p  x1 dx1  min  p 0 hн h ,

(10)

0  x1 l1

где min  – минимальное по модулю собственное число задачи (7) – (9).
Вид соотношения (10) отражает тот факт, что сжимающую нагрузку
прикладываем только к армирующим слоям.
Обозначения в (2) – (9) являются общепринятыми, и индексы изменяются от 1 до 2 ( ,  – знаки логического умножения и сложения).
Верхним индексом «0» обозначены компоненты напряжений и перемещений для докритического состояния. Индекс, обозначающий принадлежность к слою КМ, для удобства опущен. В соотношениях (4), (9)
 f  x   f  x  0   f  x  0  – скачок функции f  x  .
Численное решение. Задачу (2) – (6), (7) – (9) решаем методом сеток с использованием концепции базовой схемы. При таком подходе
разностную схему для расчетной области  строим в каждом сеточном
узле как определенную сумму значений базовой схемы, представляющей собой разностную схему, полученную вариационно-разностным
способом на шаблоне ячейки разностной сетки [2, 9]. Переходя от исходной полубесконечной модели КМ к ограниченной расчетной области, ее размер в направлении Ox2 определяем в результате вычислительного эксперимента, исходя из условия, что расчетные параметры
принимают установившееся значение относительно увеличения размеров расчетной области в указанном направлении. Такими расчетными
параметрами являются размер области неоднородного докритического
состояния и критическая нагрузка.
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При численном решении задачи методом сеток в расчетной области 
вводится неравномерная разностная сетка, состоящая из множества 
внутренних и множества  граничных узлов, и задачам (2) – (6), (7) – (9)
ставятся в соответствие разностные задачи такого вида:

Am u  Фm , x   ,

(11)

Am u   Bm u, x   .

(12)

Выражения для разностных операторов A , B и вектора правой части
Ф представлены в [11, 12]. Для решения дискретных задач применены
эффективные численные методы [14] в соответствии с методикой, представленной в [2, 9]. В рассматриваемом случае алгебраическая задача
определения начального состояния решалась прямым методом Холецкого,
а после сгущения разностной сетки применялся итерационный метод
сопряженных градиентов. Дискретная задача устойчивости на собственные значения решалась методом итерирования подпространства.
Численные результаты. Рассмотрен композитный материал слоистой структуры при сжатии поверхностной нагрузкой, заданной соотношением (1), и следующими механическими и геометрическими характеристиками: E1 / E 2  100;  1 =  2 =0,3; ca  hн h = 0,5 ( ca – объемное
содержание армирующих слоев). Здесь E1 , E 2 и  1 ,  2 – соответственно, модули Юнга и коэффициенты Пуассона армирующих слоев и слоев связующего. Расчеты проводились для размеров l1  2nh расчетной
области в направлении оси Ox1 , соответствующих значениям n  1  10 .
На рис. 2 представлены формы потери устойчивости

 

u2* x*2 = u2  x2 h  / u2max
в сечении x1  l1 2 среднего армирующего слоя представительного
элемента КМ для различных значений размера l1 расчетной области,
где u2max – максимальное значение возмущения перемещений в указанном сечении.
На рис. 3 показана зависимость соответствующих критических науст от указанного размера расчетной области, где
уст –
грузок pкр pкр
pкр
критическая нагрузка для значения l1  20h (максимальное значение в
рамках проведенного исследования).
Как видно из представленной графической информации, при увеличении количества слоев в представительном элементе КМ и соответствующем увеличении размера расчетной области наблюдается сближение форм потери устойчивости и значений критических нагрузок. Эти
формы имеют затухающий характер и характеризуют поверхностную
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неустойчивость материала. Формы потери устойчивости локализуются
вблизи поверхности материала и имеют вид волны с затухающей амплитудой при удалении от поверхности.

Рис. 2 – Формы потери устойчивости среднего армирующего слоя
представительного элемента КМ для различных значений l1  nh
размера расчетной области вдоль линии приложения нагрузки:
1 – 2h, 2 – 4h, 3 – 6h, 4 – 8h, 5 – 10h, 6 – 12h, 7 – 14h, 8 – 16h, 9 – 18h, 10 – 20h

от размера l1
расчетной области вдоль линии приложения поверхностной нагрузки
Рис. 3 – Зависимость критической нагрузки

pкр

Выводы. Расчетная схема на основе ТЛТУДТ и модели кусочнооднородной среды, когда в качестве представительного элемента КМ
используется многослойная расчетная область с граничными условиями на боковых сторонах расчетной области, которые соответствует
условиям симметрии, позволяет исследовать механизм разрушения,
соответствующий смятию торцов.
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При увеличении размера расчетной области вдоль линии приложения поверхностной нагрузки, что соответствует увеличению количества
слоев представительного элемента КМ, формы потери устойчивости и
значения критических нагрузок приобретают установившийся характер.
Полученная графическая информация позволяет оценить точность применяемых расчетных схем, связанную с выбором расчетной области, при проведении прочностных расчетов образцов из КМ с необходимой точностью.
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ЧИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ
ШАРУВАТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ
ПРИ СТИСКАННІ ПОВЕРХНЕВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
З використанням основних співвідношень тривимірної лінеаризованої теорії
стійкості у рамках моделі кусково-однорідного середовища отримано числовий
розв’язок задачі стійкості шаруватого композитного матеріалу при стискуванні
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поверхневим навантаженням. Розглянутий випадок граничних умов на бічних
сторонах багатошарового композитного зразка, які відповідають умовам
симетрії. Досліджено залежність форм втрати стійкості і критичних
навантажень від розміру розрахункової області, пов’язаного із кількістю шарів
представницького елементу композитного матеріалу.
Ключові слова: шаруватий композитний матеріал, багатошаровий
представницький елемент, повздовжнє стискання, поверхневе навантаження,
критичне навантаження, форма втрати стійкості, тривимірна лінеаризована
теорія стійкості, зминання торців.
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NUMERICAL STUDY OF STABILITY OF LAYERED COMPOSITE
MATERIAL COMPRESSED BY SURFACE LOAD
A numerical solution of the problem of stability of a layered composite material
under compressive surface loading is obtained basing on the main relationships of
the three-dimensional linearized theory of stability within the framework of the model
of piecewise-homogeneous medium. The case of boundary conditions on the lateral
sides of a multilayer composite sample made of composite that correspond to
symmetry conditions is considered. The dependence of the forms of stability loss
and critical loads on the size of the design area associated with the number of layers
included in the representative element of the composite material is investigated.
Keywords: layered composite material, multilayer representative element of the
composite material, longitudinal compression, surface load, critical load, buckling mode,
three-dimensional linearized theory of stability, crumpling of ends.

One of the possible failure mechanisms of fibrous and laminated composites under compression is microbuckling. This failure mechanism of a unidirectional composite longitudinally compressed by a surface load may be
near-surface buckling near the loaded end of the composite specimen, with
buckling modes decaying with distance from that end. Such a mechanism
corresponds to end-crushing failure of composite specimens and structural
members under compression [5]. In [4], the main results of the study of the
indicated mechanism with brittle and plastic failure of composites based on
the three-dimensional linearized theory of stability of deformable bodies
(TLTSDB) [3, 8] are presented in the framework of the continuous approach.
For the case of brittle fracture within the framework of the piecewisehomogeneous medium model, such results are given in [9]. It is shown that
for unidirectional composites (reinforcing fibers or layers are directed perpendicular to the end surface) at the initial stage of composite failure under
compression by a surface load along the reinforcement direction, the only
possible failure mechanism is the near-surface microbuckling.
In [11, 12], based on a TLTSDB, within the framework of the model of a
piecewise-homogeneous medium, a design model was proposed for the
numerical solution by the mesh-based method of the problem of stability of a
layered composite under uniaxial compression of reinforcing layers by sur31

face load. As a representative element of the composite, a two-layer computational domain was used with boundary conditions on the sides of the computational region, which correspond to the symmetry conditions. Numerical
methods such as the mesh-based method, which is used here, employ finite
computational domains to analyze subcritical state and stability. The original
infinite or semi-infinite domain occupied by a material is reduced to a finite
domain based on the regularity and periodicity of composite structures and
the symmetry of loading. In this case, the question arises about the influence
of the number of layers included in the representative element of the composite on the critical stability parameters of the composite. In this work, we
investigated the dependence of the buckling modes and critical loads on the
size of the computational region along the line of application of the surface
load when the number of layers of the multilayer representative element of
the composite increases.
The article deals with the problem of stability of a layered two-component
composite material of a regular structure for a loading scheme that corresponds to uniaxial compression of reinforcing layers by a surface load of constant intensity. Such loading scheme in the general case leads to a heterogeneous subcritical state. Based on the assumption that the matrix and reinforcement are quite stiff, the second variant of the theory of small subcritical
deformations [7, 8] is used in the study of stability. The subcritical state can
be determined by solving the problem of linear elasticity for piecewisehomogeneous bodies. The surface load is considered «dead», which ensures that enough conditions for the applicability of the static method are met [10].
When using this method, the stability problem is reduced to a generalized
eigenvalue problem, in which the minimum eigenvalue determines the critical
load, and the corresponding eigenfunction describes the buckling mode.
In this paper, for the numerical solution of these problems is used the
mesh-based method based on modified variational-difference approach [2,
9]. The discrete problems are solved using effective numerical methods [14]
and the following procedure outlined in [2]. The algebraic problem is solved
with the direct Cholesky method. After the refinement of the difference mesh,
the conjugate-gradient method is used. The solution found with the Cholesky
method is interpolated and used as an initial approximation for solving the
discrete eigenvalue problem by the subspace iteration method.
From the obtained results, it follows that with an increase in the number
of layers in a representative element of the composite and a corresponding
increase in the size of the computational domain, the buckling modes and
values of critical loads become closer together. The obtained graphic information allows us to estimate the accuracy of the applied computational schemes associated with the choice of the computational domain, when performing strength calculations of composite specimens with the required accuracy.
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НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН У ДВОХФАЗНОМУ
КОМПОЗИЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ
ПЕРЕХІДНОГО ШАРУ МІЖ ВКЛЮЧЕННЯМ І МАТРИЦЕЮ
Здійснено комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану
плоского елемента пружного неоднорідного середовища з пружним еліптичним
включенням і двома спряженими до нього круговими та еліптичними отворами при
використанні пакету скінченно-елементного аналізу. Досліджено вплив розмірів
перехідного шару між включенням і матрицею у двохфазному композиційному
матеріалі на напружено-деформований стан плоского елемента середовища.
Ключові слова: пружне неоднорідне середовище, двохфазний композиційний
матеріал, включення, спряжені отвори, перехідний шар, напруженодеформований стан, коефіцієнт концентрації напружень, метод скінченних
елементів.

Вступ. Вивчення напружено-деформованого стану (НДС) тіл з включеннями і порами важливо для різних технологічних процесів виготовлення матеріалів (порошкова металургія, керамічне виробництво та ін.)
[12 – 14]. Включеннями моделюють смугасті утворення в мікроструктурі
металів, що виникають за попереднього пластичного деформування [9].
Процеси деформування в матеріалах можуть призвести до фазових
перетворень, наприклад, формування мартенситних структур в аустенітних сталях [12]. Особливим видом включень можна вважати дискретне
зміцнення матеріалу [8], що є одним з перспективних напрямків матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів.
Включення суттєво впливають на процеси деформування, призводять до концентрації напружень, виникнення дефектів форми або викликають локальне руйнування [3 – 6]. Особливу увагу слід приділяти
вивченню процесу утворення тріщин при фазових перетвореннях, що
обумовлює початок руйнування матеріалу [1].
Вивченню впливу включень на НДС елементів конструкцій в композиційних матеріалах, широко застосовуваних в будівництві та техніці,
присвячено багато робіт, зокрема [1, 6, 7]. Проблема використання композитів, що представляють собою неоднорідні суцільні матеріали, які
складаються з двох або більше компонентів, пов’язана з тим, що внаслідок різних значень фізико-механічних характеристик межі між матрицею та включеннями, а також у перехідній зоні між покриттям та основою виникають великі напруження. Проте вдалий підбір співвідношення
складових може сприяти зменшенню цих напружень, підвищенню працездатності деталей та конструкції у цілому.
1

 Е. Л. Гарт, В. С. Бейцун, 2018
34

У даній роботі проводиться дослідження НДС плоского елемента
пружного неоднорідного середовища з пружним еліптичним включенням і
двома спряженими до нього круговими та еліптичними отворами за заданих граничних умов у напруженнях (одновісний розтяг) за допомогою
методу скінченних елементів (МСЕ). Досліджується вплив на НДС вибору матеріалу включення, геометричних характеристик отворів (пор) і
розмірів перехідного шару між включенням і матрицею у двохфазному
композиційному матеріалі.
Постановка задачі. Розглянемо неоднорідний плоский елемент 
розмірами
× пружного середовища 1 (матриці) з пружним включенням 2 (a – більша піввісь, b – менша піввісь еліпсу), спряженими до
нього двома круговими отворами (радіусів
і ) (рис. 1, а) та двома
еліптичними отворами ( , – більші піввісі, , – менші піввісі еліпсів
відповідно) ( = 1  2). Розміри елемента такі, що граничні умови не
впливають на НДС поблизу включення.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1 – Геометрія та схема навантаження плоского елемента:
а) з включенням і круговими отворами; б) без отворів;
в), г) з включенням і еліптичними отворами
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На границі  області  (0 ≤ ≤ , = 0 та 0 ≤ ≤
задані навантаження одновісного рівномірного розтягу
( , ),

( , ) , де

( , )=

=

,

= )
( , )=

( , ) = 0. Інша частина

,

границі області  (0 ≤ ≤ , = 0 та 0 ≤ ≤ , = ) вільна від
навантаження (рис. 1).
Необхідно визначити НДС плоского елемента (матриці) з включенням та спряженими до нього отворами; дослідити вплив на його НДС
механічних характеристик включень і геометричних параметрів отворів
(трансформації кругових отворів в еліптичні); вплив товщини h перехідного шару та його механічних властивостей на НДС елемента.
Як відомо, за допомогою моделей плоских задач можна виявити головні особливості НДС, зокрема при деформації середовищ з урахуванням їх взаємодії з включеннями різної форми [5, 10, 11, 13, 14].
У варіаційній постановці вихідна задача призводить до мінімізації
функціоналу повної потенціальної енергії деформації системи [2]:
[ , ]=

2

+

+

+

+

+

+

,

(1)

Ω

+

2

+

+

+

Ω

+

+

−

+

,

де

– константи Ляме матеріалу пружного середовища (матриці)
– константи Ляме матеріалу ( − 1)-го включення 
( = 2, + 1, − кількість включень);  = ⋃ni=1 i – область визначення
х та у.

1;

,

Метод розв'язування. Задачу розв’язували за допомогою МСЕ [14,
15]. Як відомо, основна ідея МСЕ полягає у дискретизації області неперервної зміни аргументів шуканої функції (переміщення, температура,
тиск і т. п.) сукупністю скінченного числа підобластей – скінченних елементів, і апроксимації неперервної функції в межах кожного скінченного
елемента деяким поліномом. У результаті вихідну варіаційну задачу
замінюють дискретної моделлю – системою лінійних або нелінійних
алгебричних рівнянь з невідомими значеннями шуканої функції у вузлах
скінченноелементної сітки.
У розрахунках використовували трикутні (шестивузлові) лагранжеві
скінченні елементи другого ступеня, при цьому невідомі функції переміщень усередині кожного скінченного елемента апроксимували квадратичним поліномом. В областях концентрації напружень, на межі вклю36

чення і матриці, матриці і отворів, у перехідному шарі між включенням і
матрицею використовували адаптивну сітку.
Результати числового аналізу. Числові результати розв’язуваної
задачі одержані на персональному комп’ютері Intel (R) Celeron (R) i53337U (1,80 GHz) з 8 GB оперативної пам’яті. Для визначеності при
комп’ютерному моделюванні процеса деформування плоского елемента
середовища із двохфазного композиційного матеріала (рис. 1, а та
рис. 1, б) розглядали сполучення двох матеріалів: алюміній (Е = 70 ГПа,
 = 0,36,  , = 90 МПа, в = 190 МПа,) і легована сталь (Е = 210 ГПа,
 = 0,32,  , = 440 МПа, в = 676 МПа,). Розміри плоского елемента:
× = 400×400 мм, розміри включення: більша піввісь еліпсу
= 30 мм, менша піввісь b= 10 мм, радіуси спряжених до включення
кругових отворів = = 10 мм.
Вважалося, що перехідний шар (кільце) має усереднені механічні
властивості матриці і включення, а його товщина варіювалась у межах
ℎ = ⁄4 та ℎ = ⁄8 ( – менша піввісь еліптичного включення). Для зручності проведення числового аналізу було введено величину – коефіцієнт відносної жорсткості включення за правилом ж = вкл ⁄ матр ( вкл –
модуль пружності включення, матр – модуль пружності матриці), і у подальшому під термінами «м’яке» та «жорстке» включення розумілося
пружне включення, для якого ж < 1 та ж > 1 відповідно.
Проведено дослідження впливу поєднання матеріалів матриці та
включення, наявності кругових отворів, що спряжені до включення, та
товщини перехідного шару між включенням та матрицею на НДС плоского елемента неоднорідного пружного середовища. Отримані графічні
інтерпретації полів напружень, деформацій та переміщень. У табл. 1
наведено ККН для досліджуваних варіантів сполучень матеріалів.
Таблиця 1 – Порівняльна таблиця ККН
для задач з урахуванням перехідного шару

Тип задачі

Товщина
перехідного
шару

ККН

ж

Без отворів

З отворами

b/8
b/4
b/8
b/4

<1

1,34
1,34
1,31
3,71
4,56
4,58

ж

>1

1,66
1,71
1,75
5,54
4,61
4,82

% відхилення
у порівнянні з плоским
елементом середовища
без перехідного шару
ж < 1
ж > 1
0%
-2,2%
22,9%
23,5%

3,0%
5,4%
-16,8%
-13,0%

На рис. 2 наведено розподіл відносної інтенсивності напружень в
плоскому елементі середовища для
ж > 1 (рис. 2, а) та
ж <1
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(рис. 2, б). В обох випадках концентрація напружень має місце на межі
між матрицею, перехідним шаром та отворами.
Розглянуті варіанти величини товщини перехідного шару для даної
моделі двохфазного композита і обраної конфігурації включення без
наявності отворів значного впливу на зменшення або збільшення
напружень в елементі не чинять (для ж < 1 відхилення ~2%, для
ж > 1 – не більше 5%). Але за наявності спряжених до включення
отворів врахування перехідного шару відіграє важливу роль: його
наявність значно впливає на величину ККН. Так, у плоскому елементі
середовища з ж < 1 максимальні напруження у місцях їх концентрації
зростають на ~23 %, а в елементі з ж > 1 – зменшуються на ~17 % у
порівнянні з випадком для елемента без перехідного шару (табл. 1).

а)

б)
Рис. 2 – Розподіл відносної інтенсивності напружень по розгортці контуру
еліптичного включення в плоскому елементі середовища:
а) для ж > 1; б) для ж < 1

Комп’ютерне моделювання процесу деформування плоского двохфазного композиту здійснено також для іншої моделі включення і спря38

жених до нього отворів (рис. 1, в та рис. 1, г). Розглянуто вплив трансформації кругових отворів в еліптичні різних розмірів та сполучення
інших матеріалів матриці і включення на НДС у композиті. Розрахунки
проведені для двох варіантів матеріалу включень – мідь (Е=110 ГПа,
=0,37,  , = 259 МПа,в =394 МПа) і молібден (Е=320 ГПа, =0,38,
 , =325 МПа, в =500 МПа). Матеріал матриці елемента – легована
сталь. Вибір матеріалів носить умовний характер. Тут вивчали випадки:
=
=2 ,
ж > 1 ( ж = 1,52) і
ж < 1 ( ж = 0,52). Розміри отворів:
= = , =3
(рис. 1, в);
=3
1 = 2 = , 1 = 2 = ,
(рис. 1, г) ( – більша піввісь, – менша піввісь еліптичного включення;
, – більші піввісі, , – менші піввісі еліптичних отворів відповідно).
На рис. 3 подано результати розрахунків для розглянутих випадків.

а)

б)
Рис. 3 – Розподіл відносної інтенсивності напружень по розгортці контуру
еліптичного включення в плоскому елементі середовища:
а) для ж > 1; б) для ж < 1

Тут під задачами А – Г розуміються: Задача А – плоский елемент з
включенням и двома круговими отворами (рис. 1, а), Задача Б і Задача В
– плоский елемент з включенням и двома еліптичними отворами (рис. 1, в
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та рис. 1, г відповідно), Задача Г – плоский елемент з включенням без
отворів (рис. 1, б).
Для задач А – В у обох випадках «м’якого» і «жорсткого» включень спостерігається концентрація напружень у місцях спряження отворів з матрицею і включенням. Збільшення півосей еліптичних отворів в 1,5 рази
призводить до зростання ККН в плоскому елементі середовища у середньому на ~30% для «м’якого» включення і на ~20% для «жорсткого»
включення. У задачі Г (без отворів) концентрація напружень розподіляється
вздовж границі області плавного переходу матеріалів (у випадку «м’якого»
включення ККН=1,2, у випадку «жорсткого» ККН=1,3) (табл. 2).
Таблиця 2 – Порівняльна таблиця ККН для задач
без урахування перехідного шару
Задача
для порівняння ККН
Задача Г

ККН
Задача А
ж

ККН=1,30

ККН=4,10
> 3,2 разів
ж

ККН=1,21

Задача Б

ККН=3,18
> 2,6 разів

Задача В

= 1,52
ККН=5,00
> 3,9 разів

ККН=6,06
> 4,7 разів

ККН=3,81
> 3 рази

ККН=5,10
> 4,2 разів

= 0,52

Порівнюючи ККН в плоскому елементі середовища у задачах А–В з
ККН в елементі у задачі Г для обох випадків «м’якого» і «жорсткого»
включень, отримаємо, що максимальні напруження зростають в залежності від розмірів отворів у середньому у 3÷4 рази.
Висновки. За результатами проведеного комп’ютерного моделювання і низки обчислювальних експериментів стосовно дослідження
напружено-деформованого стану плоского елемента пружного неоднорідного середовища з пружним еліптичним включенням і двома спряженими до нього круговими та еліптичними отворами встановлено, що
наявність отворів (пор) значно збільшує ККН у порівнянні з елементом
середовища без них.
Перехідні шари малих розмірів між включенням і матрицею у двохфазному композиційному матеріалі незначно впливають на НДС плоского
елемента середовища без отворів, проте у випадку наявності отворів
здатні знижувати напруження у місцях їх концентрації для ж > 1 та
збільшувати у випадку ж < 1. Введення прошарків з певними властивостями між матрицею і включенням може бути корисним і сприяти зменшенню напружень в місцях їх концентрації, підвищенню працездатності
деталей та конструкції у цілому.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
В ДВУХФАЗНОМ КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕХОДНОГО СЛОЯ
МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЕМ И МАТРИЦЕЙ
Проведено компьютерное моделирование напряженно-деформированного
состояния плоского элемента упругой неоднородной среды с упругим
эллиптическим включением и двумя сопряженными к нему круговыми и
эллиптическими отверстиями при использовании пакета конечноэлементного
анализа. Исследовано влияние размеров переходного слоя между включением
и матрицей в двухфазном композиционном материале на напряженнодеформированное состояние плоского элемента среды.
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STRESS-STRAIN STATE IN A TWO-PHASE COMPOSITE MATERIAL,
TAKING INTO ACCOUNT THE EFFECT OF THE TRANSITION LAYER
BETWEEN THE INCLUSION AND THE MATRIX
Computer simulation of stress-strain states of a flat element of an elastic
inhomogeneous medium with elastic elliptic inclusion and two conjugate circular
and elliptical holes when using a finite element package analysis is implemented.
The influence of the size of the transition layer between the inclusion and the matrix
in a two-phase composite material on the stress-strain state of a flat element of the
medium is investigated.
Keywords: elastic inhomogeneous medium, two-phase composite material, inclusion,
conjugate holes, transition layer, stress-strain state, stress concentration factor, finite
element method.

Introduction. Research of the stress-strain states (SSS) of solids with inclusions and holes is important for different technological processes of production of materials (powder metallurgy, ceramic production, etc.). The special
type of inclusions can be considered discrete hardening of material, which is
one of the perspective directions of materials science and technologies of
structural materials [8 – 14].
Inclusions significantly influence deformation processes, result in concentration of tension, appearance of defects of a form and cause local destruction [3 – 5]. Research of emergence of cracks, which lead to the beginning of
destruction of an object, is especially important [1].
Many works are devoted to studying of SSS in composite materials,
which widely use in construction and the equipment, in particular [6, 7]. According to international experience, it is known that the good choice of components for composite material can reduce tension in a detail or strengthen it.
Formulation of the problem. In this paper, SSS of elastic inhomogeneous medium with elliptic elastic inclusion and two circular and elliptical conjugate holes is investigated. The flat elastic medium modeled by an elastic
non-uniform plate with the sides ,
. On the plate boundary the uniaxial
stretching efforts are set. It is necessary to define SSS with different variations of mechanical characteristics of inclusions and geometrical parameters
of openings and also influence of thickness of a transitional layer and its
mechanical characteristics on SSS of the plate.
The finite element method [15] of the influence of the size of conjugate
holes, the forms of inclusions and transition layer and their mechanical properties on the plate’s SSS in the places of stress concentration factors is implemented.
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A comparative analysis of the obtained results with solutions for the plate
without holes and transitional layer is carried out. The influence of the size of
the transition layer between the inclusion and the matrix in a two-phase
composite material on SSS of a flat element of the medium is investigated.
Conclusions. On the basis of the conducted finite-element analysis of
the behavior of an elastic rectangular plate with various types of elastic inclusions with the conjugated two circular and two elliptic openings, we can
draw the following conclusions regarding the influence of a form of openings,
inclusions, their mechanical properties and influence of thickness of a transitional layer on SSS of the plate in places of the stresses concentration.
In cases of «soft» and «hard» inclusions concentration of tension in places of a joint of openings with a matrix and inclusion is observed. Increase in
semi-axes of elliptic openings by 1,5 times leads to increase of stress concentration factor in a flat element on average in ~30% for «soft» and in
~20% for «hard» inclusion. Comparing stress concentration factors for plates
to «soft» and «hard» inclusion it is possible to notice that the maximum tension increases on average in 3÷4 times, depending on the sizes of openings.
Transitional layers between the matrix and inclusion in plates without openings have no considerable impact on SSS of the plate. But these layers can
reduce tension in plates with «hard» inclusion and increase it in plates with
«soft» inclusion.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОГО
МНОГОСЛОЙНОГО ШАРА С НЕОДНОРОДНЫМИ СЛОЯМИ
Рассмотрена задача о собственных колебаниях в условиях центральносимметричной деформации полого упругого многослойного шара, в котором
произвольным образом чередуются однородные слои и слои с непрерывно
изменяющимися в радиальном направлении характеристиками. Предложенный
алгоритм определения собственных частот и форм колебаний основан на
применении функций жесткости, для построения которых использованы
рекуррентные соотношения. Нормированные решения уравнений теории
упругости в области полого шара с произвольной непрерывной
неоднородностью получены посредством численного решения двух задач Коши.
Ключевые слова: упругость, многослойный шар, напряженно-деформированное состояние, собственные колебания, нормированные решения, функции
жесткости, рекуррентные соотношения.

Введение. Одним из наиболее эффективных методов моделирования процессов деформирования многослойных тел является метод
функций податливости, получивший широкое распространение при решении граничных задач теории упругости для многослойных оснований
[7, 9, 10], многослойных колец и шаров [2, 3, 6]. Идея этого метода заключается в построении функций (коэффициентов, операторов) податливости, которые представляют собой механические характеристики
рассматриваемого многослойного тела, не зависящие от внешних воздействий на его поверхности. Функции податливости строятся при помощи специальных рекуррентных соотношений до решения граничных
задач. Напряжения и перемещения во всех слоях выражаются через
параметры внешних воздействий на границе многослойного тела по
рекуррентным формулам, в которые входят функции податливости.
Важным достоинством указанного подхода является нечувствительность к росту числа слоев в теле.
Область применения метода функций податливости удалось расширить с кусочно-однородных тел на тела, содержащие слои с непрерывной неоднородностью. В [4, 5] с использованием аппарата коэффициентов податливости получены решения задач теории упругости о плоской осесимметричной деформации многослойного кольца и о центрально-симметричной деформации многослойного шара с чередующимися однородными слоями и слоями, модули сдвига которых непрерывно изменяются в радиальном направлении.
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Метод функций податливости был также распространен на динамические задачи об установившемся движении нагрузки по поверхности
многослойного основания и о распространении в основании собственных волн [1, 11]. В настоящей статье излагается базирующееся на идеях указанного метода решение задачи о собственных колебаниях упругого многослойного шара.
Постановка задачи. Рассматривается многослойный полый шар,
состоящий из N концентрических шаровых слоев конечной толщины
rn 1  r  rn ( n  1, 2,..., N ), находящийся в абсолютно жесткой идеально
гладкой внешней обойме. Здесь rn – внешний радиус n -го слоя,

r – сферическая система координат, центр которой совпадает с
центром шара. В процессе деформирования слои не отстают друг от
друга, векторы напряжения на их общей границе совпадают. Слои являются упругими, изотропными. Модуль сдвига G (r ) , коэффициент Пуассона ν(r ) и плотность  (r ) представляют собой кусочнонепрерывно-дифференцируемые функции радиуса r , которые могут
претерпевать конечные разрывы на границах слоев. Если n -й слой
однородный, то в области этого слоя указанные величины постоянны.
Объемные силы отсутствуют. Внутренняя граница r  r0 шара свободна от внешних воздействий.
Деформация шара предполагается симметричной относительно его
центра, поэтому обращаются в нуль перемещения u , u , сдвиги  r ,

 r ,   и касательные напряжения  r ,  r ,   . Рассматривается
задача о колебаниях, когда ненулевые компоненты вектора перемещений, тензоров деформации и напряжений представляют собой произведения своих амплитудных значений, которые являются функциями
только радиуса r , на гармоническую функцию времени: ur ( r )eit ,

 rr (r )eit ,   ( r )eit ,  rr ( r )eit ,   ( r )eit ,      ,      , где

 – частота колебаний. Система уравнений линейной теории упругости
в области n -го слоя ( n  1, 2 ,..., N ) в описанном случае колебаний в
условиях центрально-симметричной деформации имеет вид:

d rr 2
2G
  rr        2 ur ,  rr 
1  ν  rr  2ν  ,
dr
r
1  2ν

  

2G
  ν rr  ,
1  2ν

 rr 

dur
u
,   r , rn 1  r  rn . (1)
dr
r

В математическом плане задача определения напряженно-деформированного состояния многослойного шара сводится к построению в
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областях всех слоев решений уравнений теории упругости, удовлетворяющих следующим граничным условиям:
1) условиям сопряжения слоев

 rr

r  rn  0

  rr r  r

n 0

, ur r  r

n 0

 ur r  r

n 0

, n  1,2 ,...,N ;

(2)

2) условию отсутствия перемещений на внешней границе шара

ur

r  rN

0;

(3)

3) условию свободной внутренней границы шара

 rr

r r0

0.

(4)

Нормированные решения дифференциальных уравнений. Задача решения системы уравнений (1) в области n -го слоя сводится в
соответствии с известной методикой [8] к определению функций

   rr , s  2G

ur
, связанных с радиальными напряжением и перемеr

щением. Эти функции удовлетворяют следующим дифференциальным
уравнениям:

d
2 1  2ν
2 1 ν



s
r 2 s ,
dr
r 1 ν
r 1 ν
2G

ds 1  2ν
d
1 ν 
s .

   ln G 
1  ν r 
dr 1  ν r
 dr

(5)

Общее решение этой системы уравнений выражается через начальные
параметры напряженно-деформированного состояния n -го слоя

 n   rr

r  rn 1  0

, s n  2G

ur
r r  r 0
n 1

(6)

следующим образом:

  S  , r  n  S s  , r  sn ,
s  S s  , r  n  S ss  , r  sn ,

rn 1  r  rn ,

(7)

где S  , r  , S s  , r  и S s  , r  , S ss  , r  – нормированные решения системы дифференциальных уравнений (5), построение которых
сводится к двум задачам Коши.
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Для полого шара с неоднородностью произвольного типа эти задачи
Коши можно решить только численно. Они допускают аналитическое
решение либо для однородного шара, либо если модуль сдвига и плотность n -го слоя изменяются вдоль радиуса rn 1  r  rn по степенным
законам с согласованными показателями неоднородности, а коэффициент Пуассона постоянен:


G r   r  n
 ,

G rn1   rn1 

 2
 r   r  n


,
 rn 1   rn1 

ν r   ν rn1  . (8)

В случае степенной неоднородности вида (8) нормированные решения системы дифференциальных уравнений (5) имеют следующий вид:
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где  n – показатель неоднородности модуля сдвига,

n 

 n  32  8  n

tn  rn 1
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n

 4tn 2 ,  n 

1 
1  ν rn1  
  n   n 
,
n 
1  ν rn1  

1  rn1 
1  ν rn 1 
1
,  n   n   n 3 ,  n 
. (10)
2
1  2ν rn 1 
2 n G rn 1 

В случае однородного шарового слоя, когда G ( r )  Gn ,  ( r )   n ,

ν( r )  νn , rn 1  r  rn , нормированные решения системы дифференциальных уравнений (5) выражаются через сферические функции Бесселя j0 ( z ) , y0 ( z ) , j1 ( z ) , y1 ( z ) [12] и могут быть сведены к элементарным
функциям:
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Для приближенного определения нормированных решений системы
дифференциальных уравнений (5) в областях неоднородных слоев использовался метод Рунге – Кутта пятого порядка с автоматическим выбором шага интегрирования. Многочисленные расчеты показали, что
получаемые результаты с высокой степенью точности совпадают с
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аналитическими решениями для эквивалентных кусочно-однородных
шаров и для шара со степенной неоднородностью вида (8).
Функции жесткости. Удовлетворяя условиям сопряжения слоев (2),
в силу равенств (6), (7) приходим к рекуррентным соотношениям, связывающим начальные параметры напряженно-деформированного состояния соседних слоев:

 n 1  S  , rn  0  n  S s  ,rn  0  sn ,
G rn  0
sn1  S s  , rn  0  n  S ss  , rn  0  sn .
G rn  0

(12)

Для удовлетворения условию отсутствия перемещений на внешней
границе шара (3) начальные параметры N -го слоя следует связать
равенством

 N   BN  s N , B N   

S ss  , rN 
.
S s  , rN 

Воспользовавшись рекуррентными соотношениями (12), приходим к
выводу, что аналогичными равенствами связаны начальные параметры
напряженно-деформированного состояния всех слоев:

 n   Bn  sn ,

n  1,2 ,...,N .

(13)

Величины Bn   представляют собой функции жесткости многослойного шара. Зная эти величины, можно связать между собой напряжения и перемещения на внутренних границах слоев. Функции жесткости являются механическими характеристиками многослойного тела,
так как определяются исключительно его геометрией и механическими
свойствами материалов слоев.
Для построения функций жесткости воспользуемся известными
приемами метода функций податливости [9 – 10]. Подставив рекуррентные соотношения (12) в равенство (13) для слоя с номером n  1 ,
приходим к уравнению относительно  n . Сравнив решение этого уравнения с равенством (13), получим рекуррентные соотношения для
функций жесткости:

G rn  0
Ss  , rn  0   Bn1 S ss  , rn  0 
G rn  0
.
Bn   
G rn  0 
S  , rn  0   Bn1 S s  ,rn  0
G rn  0 
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(14)

Исходной для рекуррентного процесса (14) является функция жесткости
BN   , которая была найдена выше.
Частоты и формы колебаний. Удовлетворение условию свободной
внутренней границы многослойного шара приводит к уравнению частот

B1    0 .

(15)

Корни этого уравнения  k ( k  1, 2,... ) представляют собой частоты
собственных колебаний рассматриваемого многослойного шара. Для
определения формы колебания с k -й собственной частотой необходимо выразить начальные параметры sn , n  2,3,..., N , через s1 при помощи рекуррентных соотношений

G rn  0
sn1  S ss  k ,rn  0  Bn S s  k , rn  0  sn ,
G rn  0





(16)

вытекающих из равенств (12), (13). Амплитуды радиальных напряжений
и перемещений можно найти согласно формулам (7) с учетом равенств (13), после чего амплитуды кольцевых напряжений легко определяются из последних трех уравнений (1):





 rr  Ss  k , r  Bn  k S  k , r  sn ,
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ur
 S ss  k , r  Bn  k S s  k ,r  sn ,
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u
 ν rr  21  ν G r
1 ν 
r




 , rn 1  r  rn .


(17)

Функции жесткости Bn   , которые входят в формулы (16), (17),
однозначно определены рекуррентным процессом (14). Как и следовало ожидать, формы колебаний находятся с точностью до произвольной
мультипликативной постоянной s1 , задающей перемещение внутренней границы многослойного шара.
Результаты численного моделирования. Для иллюстрации возможностей изложенной выше методики моделировались колебания
четырехслойного шара с неоднородностью смешанного типа. Внешние
радиусы слоев r1  2r0 , r2  3r0 , r3  5r0 , r4  6r0 . Коэффициенты Пуассона и плотности всех слоев одинаковы: ν1  ν2  ν3  ν 4  0 ,3 ,

1   2   3   4 . Первый слой является однородным с модулем сдви51

га G1 . Модули сдвига второго и четвертого слоев изменяются по линейному закону:

 r  r2 
 r  r3 
 , r1  r  r2 ; G r   G11 
 , r3  r  r4 ,
G r   G11 
2r2 
2r3 


третьего слоя – по степенному закону:

G r   G3

r2
, r2  r  r3 .
r

Изменение модуля сдвига вдоль радиуса показано на рис. 1.
G (r )

G3
G1
r
r0

0 ,2G1
1

2

3

5

Рис. 1 – Зависимость модуля сдвига

6

G (r )

от радиуса

На рис. 2 – рис. 4 показаны формы колебаний многослойного шара,
соответствующие первым четырем собственным частотам, при
G3 / G1  50 .

Рис. 2 – Амплитудные значения радиальных напряжений
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 rr

Рис. 3 – Амплитудные значения кольцевых напряжений

Рис. 4 – Амплитудные значения перемещений

 

ur

Рис. 5 иллюстрирует изменение амплитуды радиальных напряжений, соответствующих первой собственной частоте, в зависимости от
отношения модулей сдвига G3 / G1 . Как и следовало ожидать, радиальные напряжения и перемещения сохраняют непрерывность на границах
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слоев. Кольцевые напряжения остаются непрерывными на границе
первого и второго слоев, на которой непрерывен модуль сдвига, и претерпевают разрывы на границах других слоев.

Рис. 5 – Амплитудные значения радиальных напряжений

 rr

Выводы. Предложенная в настоящей статье методика позволяет
моделировать в условиях симметричной относительно центра деформации собственные колебания многослойных шаров с произвольным
чередованием однородных и непрерывно-неоднородных слоев в широком диапазоне изменения их механических характеристик. Эффективность и достоверность численного определения напряжений и перемещений подтверждена сравнением с аналитическими решениями для
эквивалентных кусочно-однородных шаров и шаров со степенной неоднородностью вида (8).
Перспективным направлением дальнейших исследований представляется применение изложенного алгоритма для моделирования колебаний многослойных колец со смешанной неоднородностью в условиях
плоской деформации, а также его распространение на ортотропные многослойные кольца и шары.
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УДК 539.3
Ю. Я. Годес, канд. фіз.-мат. наук, І. Б. Кочеткова

МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ ПРУЖНОЇ
БАГАТОШАРОВОЇ КУЛІ З НЕОДНОРІДНИМИ ШАРАМИ
Розглянуто задачу про вільні коливання в умовах центрально-симетричної
деформації порожнистої пружної багатошарової кулі, у якій довільним чином
чергуються як однорідні шари, так і шари, модулі пружності та густини яких
неперервно змінюються у радіальному напрямі. Запропонований алгоритм
визначення власних частот і форм коливань ґрунтується на застосуванні
функцій
жорсткості,
для
побудови
яких
використано
рекурентні
співвідношення. Нормовані розв’язки рівнянь теорії пружності в області
порожнистої кулі з довільною неперервною неоднорідністю одержано як
результати числового розв’язання двох задач Коші.
Ключові слова: пружність, багатошарова куля, напружено-деформований
стан, власні коливання, нормовані розв’язки, функції жорсткості, рекурентні
співвідношення.

UDC 539.3
Yu. Ya. Hodes, PhD (Phys.-Math.), I. B. Kochetkova

VIBRATIONS OF THE ELASTIC MULTILAYERED SPHERE
WITH INHOMOGENEOUS LAYERS MODELLING
Problem concerning free vibrations of a hollow elastic multilayered sphere has
been considered under conditions of central symmetric deformation. For some
55

layers elasticity modulus and densities change continuously in the radial direction.
Algorithm for evaluation the frequencies and shapes of free vibrations based on the
use of rigidity functions is proposed. Recurrent relationships are applied to
determine the rigidity functions. Normalized solutions of the elasticity equations for
hollow sphere with arbitrary continuous inhomogeneity are obtained as the result of
numerical solving Cauchy problems.
Keywords: elasticity, multilayered sphere, stresses, strains, displacements, free
vibrations, normalized solutions, rigidity functions, recurrent relationships.

The compliance functions method is well known as the most effective
mode to evaluate stressed and strained state of piecewise homogeneous
solids, such as multilayered foundations [7, 9, 10], hollow rings and spheres
[2, 3, 6]. The idea of this method is to get compliance functions (coefficients,
operators) – mechanical parameters of multilayered solid which are independent of external surface load and should be obtained via special recurrent relationships. In [4, 5] the scope of application of this method was extended from piecewise homogeneous solids to multilayered foundations,
rings and spheres containing continuously inhomogeneous layers.
The compliance functions method was also extended to dynamic problems of steady-state load motion and waves propagation in multilayered
foundations [1, 11]. In this article the rigidity functions algorithm based on the
ideas of this method is used to solve the free vibrations problem concerning
central symmetric deformation of a hollow elastic multilayered sphere containing layers with continuously changing elasticity modulus and densities.
Mathematical formulation of the problem is presented by the elasticity
equations (which are reduced to special form) for each spherical layer and
boundary conditions. General solution of differential equations contains normalized solutions S ( , r ) , S s ( , r ) , S s ( , r ) , S ss ( , r ) and initial parameters – radial stresses and displacements at the inner boundary of the
spherical layer. The initial parameters for each pair of neighboring layers are
connected by recurrent relationships. The initial parameters sn ,  n of any
layer are related by formula  n   Bn ( ) sn . Recurrent process for determining
the rigidity functions Bn ( ) is proposed. Natural frequencies are the roots of
equation B1 ( )  0 . Equations for calculation the vibrations shape are obtained. The numerical simulation results for four-layered sphere with mixed
inhomogeneity are given to illustrate the potentialities of the technique described.
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ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ
І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

УДК 539.3
1

А. А. Дисковский, д-р техн. наук, А. А. Косиченко, канд. техн. наук,
Рыбальченко Л. В., канд. эконом. наук

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО СТЕРЖНЯ
В ЗАДАЧАХ УСТОЙЧИВОСТИ
Оптимизация внутренней структуры шарнирно опертого функциональноградиентного двухкомпонентного стержня в задаче устойчивости проводится
на основе метода гомогенизации. Целевая функция – распределение величин
включений по длине стержня находится в классе кусочно-непрерывных
функций. Рассмотренный пример показал увеличение критической нагрузки
на 20% по сравнению со стержнем регулярной структуры.
Ключевые слова: функционально-градиентный стержень, функциональноградиентный материал, включение, устойчивость, гомогенизация, оптимизация.

Введение. Для расчета конструкций из функционально-градиентного
материала (ФГМ), как правило, применяют различные варианты методы
конечных элементов (МКЭ) [3]. Но оптимизация внутренней структуры
ФГМ с помощью МКЭ вызывает значительные вычислительные трудности, поскольку требует больших серий решений прямых задач. Для
регулярных композитов альтернативой МКЭ служит метод гомогенизации [2]. В задачах устойчивости этот метод применялся в [4]. В [1] для
расчета и оптимизации ФГ конструкций была предложена модификация
метода гомогенизации, ниже эта модификация применяется для оптимизации внутренней структуры ФГМ стержня в задачах устойчивости.
Постановка задачи. В качестве примера оптимизации ФГМ конструкции рассмотрим задачу устойчивости ФГ двухкомпонентного стержня с включениями переменной величины (рис. 1).
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∆

L
x

Рис. 1 – ФГ двухкомпонентный стержень:
=
– шаг между включениями; ∆ = const – длина включения;
– координата i-го включения, ≤ ≤ , − количество включений;
( ) – объём i-го включения; P – сжимающие усилия
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Модуль упругости двухкомпонентного стержня (рис. 1) представим в виде

=

1+ Ф

,

и
– модули упругости материала матрицы и включений;
= / , = / ; = ( ) определяет закон изменения величины
включений и представляет собой целевую функцию в задаче оптимизации структуры ФГМ; Ф( / ) – периодическая функция с периодом
= ( + ∆)/ , при этом, как правило, на практике число включений велико, поэтому ≪ 1.
Установим интервал возможных изменений целевой функции
= ( ). Очевидно, что если материал включений более жесткий, чем
материал матрицы, то ( ) ≥ 0; если менее жесткий или включения
представляют собой полости, то ( ) ≤ 0. Условие ( ) = 0 означает,
что i-е включение отсутствует. В дальнейшем ограничимся случаем
( ) ≥ 0. Тогда в качестве верхней границы интервала изменения ( )
можно принять значение
, при котором возможна локальная, между
включениями, потеря устойчивости стержня.
Рассмотрим шарнирно закреплённый ФГ двухкомпонентный стержень, сжимаемый силами Р, приложенными к его концам (рис.1). Ограничимся рассмотрением малых деформаций и исследуем устойчивость,
применяя статический метод Эйлера, оставаясь в рамках линейной
теории упругости. Для вычисления минимального значения критической
силы потери устойчивости используем вариационный принцип Рэлея.
Кроме того, примем, что рассматриваемые распределения управляющей функций ( ) симметричны относительно точки = 1/2.
Метод решения. Запишем основные соотношения задачи оптимального распределения величины включений = ( ) по длине стержня,
обеспечивающего максимизацию силы потери устойчивости :
где

+

∫
где

= 0;

(1)

(0) = (1) = 0;

(2)

( )

= ;

→

,

(3)

( ) – отклонение изогнутой оси стержня от линии действия сжи-

мающих сил;

( ) = 1 + ( )Ф

;

= /

,

− момент инерции

поперечного сечения стержня; − суммарный объем включений.
Для ≪ 1 задачу (1) – (3) можно упростить с помощью метода двумерной гомогенизации [1].
Следуя методу гомогенизации, введем в рассмотрение переменную

= ,

(4)
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которую будем считать независимой от , тогда оператор дифференцирования запишется в виде

(… ) = (… ) + (… ) .
Прогиб u и собственное значение
ческих разложений

=∑

(5)

представим в виде асимптоти-

=∑

( , );

,

(6)

где ( , ), = 0,1,2, … – периодические по функции с периодом .
Подставим выражения (5) – (6) в уравнение (1) и проведем его
асимптотическое расщепление по степеням . В результате с учетом
граничных условий (2) получаем
= ( );
= ( );

+

+

( , )

= 0.

(7)

Проинтегрируем по от 0 до 1 уравнение (7) с учетом периодичности по составляющей разложения ( , ).В результате задачу максимизации силы потери устойчивости для нулевого приближения можно
записать в виде

+
(0) =
∫

( )

= 0;

(8)

(1) = 0;

= ;

→

(9)
;,

(10)

где ( ) = ∫ 1 + ( )Ф( )
.
Задача на собственные значения (8), (9) описывает потерю устойчивости гомогенизированного ФГ двухкомпонентного стержня (рис.1) у
которого жесткости включений непрерывным образом распределены по
всей длине стержня согласно закону изменения величины включений.
Получение условия стационарности для задачи (8) – (10) основывается на стандартных рассмотрениях [5]. Умножая уравнение (8) на
и
интегрируя с учетом граничных условий (9), получаем отношение Рэлея

=

∫
∫

.

(11)

Из отношения (11) следует, что наименьшее собственное число
уравнения (8) равно минимуму функционала

=∫

(12)

при дополнительном условии

∫
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= 1.

(13)

Составляем расширенный функционал Лагранжа, присоединяя к
функционалу (12) ограничения (10), (13) с помощью множителей ,

=∫

+

−1 +

∫

∫

( )

−

. (14)

Приравнивая выражение для первой вариации
= 0, обусловленной варьированием переменной проектирования ( ), получаем условие стационарности

=

,

(15)

где = / .
Учет условия стационарности (15) приводит к корректной краевой
задаче, которая позволяет определить переменную проектирования
( )и составляющие разложений (6) – ( );
.
Ограничение для переменной проектирования приводит к тому, что
условие стационарности (15) должно выполняться, с учетом симметрии
относительно точки
= 1/2 при ∗ ≤ ≤ 1/2, где ( ) > 1, а при
0 ≤ ≤ ∗ функция ( ) = 1. Последнее условие означает, что на участке 0 ≤ ≤ ∗ включения отсутствуют. Для определения координаты ∗
используются условия кинематической допустимости формы потери
( ),
( ) в точке
устойчивости – условия непрерывности функций

=

∗

=

;

=

,

(16)

где (⋯ ) = lim → ∗ (⋯ ); (⋯ )+ = lim → ∗+0 (⋯ ).
Пример оптимизации. Поскольку при использовании метода гомогенизации усредняется податливость – обратная величина модуля упругости, естественно представить коэффициент ( ) в виде разложения Фурье его обратной величины
. Ограничиваясь в этом разложении двумя слагаемыми, будем иметь

=

,

( )

(17)

где
– определяет жесткость материала матрицы; ( ) – жесткость
включений.
Для осредненного коэффициента (17) условие сохранения общего
объёма включений запишется в виде

∫

/

=

−

.

(18)

Уравнение состояния и условие стационарности, соответственно,
будут:

+

( −

)

+(

)

= 0;

(19)

= 0.

(20)
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Из условия стационарности (20) следует, что

−

=

√

,

∈ [0,

∗ ];

,

∈ [ ∗ , 1/2] .

(21)

Подставляя выражение (21) в (19), получаем уравнение для определения функции управления ( ) на интервале [ ∗ , 1/2]

+

= 0.

(22)

Подставляя выражение (21) в условия (9), (16), получаем граничные
условия для уравнения (22)

( ∗ ) = 0;

(1/2) = 0.

(23)

Интегрируя уравнение (22) с учетом граничных условий (23), получаем

( ̅∗ − ̅ ) + ,

=

(24)

где ̅ = − ; ̅∗ = − ∗ .
Подставляя выражение (24) в изопериметрическое условие (21), получаем

=

̅∗

.

(25)

Для определения ̅∗ найдем выражения для
на интервалах
[0, ∗ ] и [ ∗, 1/2]. Подставляя их в условия непрерывности (16), получаем уравнение для определения зависимости размера приграничной
зоны, свободной от включений ∗ от суммарной величины включений
̅∗

1+

̅∗

̅∗

= 1.

(26)

График зависимости ∗ = ∗ ( ), при = 1; = 1 ÷ 10, полученный
на основе соответствующих численных решений уравнения (26), представлен на рис. 2.
Для оценки эффективности применения ФГМ предлагаемой оптимальной структуры определим величину критической силы ̅ потери
устойчивости шарнирно закрепленного композитного стержня регулярной
структуры (z=const) при том же объёме включений. В этом случае −

̅ =2

.

(27)

На рис. 3 приведены результаты исследования эффективности применения ФГМ предлагаемой оптимальной структуры по сравнению с
композитным материалом регулярной структуры на основе относительного повышения критической силы потери устойчивости

=
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(

̅ )
̅

× 100%.

(28)

∗

Рис. 2 – Зависимость координаты ∗ от суммарной величины
включений при = ;
= ÷

Рис. 3 – Повышение критической силы ФМГ
стержня оптимальной структуры относительно критической силы
двухкомпонентного стержня регулярной структуры в зависимости
от доли включений в общей массе стержня, при = ; = ÷

Как видно из рис. 3, эффективность применения ФГМ оптимальной
структуры, начиная с = 1, практически не зависит от соотношения
суммарной величины включений и матрицы, и изменяется в диапазоне
21,12 ÷ 21,65%.
На рис. 4 показана оптимальная структура ФГМ двукомпонентного
стержня при аппроксимации модуля упругости с помощью выражения
(17) при = 1; = 2.
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x
Рис. 4 – Оптимальная структура ФГМ двухкомпонентного стержня
при аппроксимации модуля упругости (17) = ; = .

Выводы. На основании анализа оптимальной структуры ФГМ двукомпонентного стержня (рис. 4) можно заключить, что оптимизация
структуры включает в себя два механизма. Первый – выделение приграничных зон свободных от включений. При этом приграничные зоны
стержня, свободные от включений, уменьшаются при увеличении доли
суммарной величины жесткостей включений в общей жесткости стержня (рис. 2). Второй механизм оптимизации – распределение величин
включений по некоторому закону. Характер оптимального распределения величин включений по длине стержня, как и ожидалось, близок к
характеру оптимального распределения толщин шарнирно закрепленного стержня переменной толщины [5] – основной объем включений
концентрируется в его средней части.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГРАДІЄНТНОГО СТЕРЖНЯ В ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ
Оптимізація внутрішньої структури шарнірно опертого функціональноградієнтного двокомпонентного стержня в задачі стійкості проводиться на
основі методу гомогенізації. Цільова функція – розподіл величин включень за
довжиною стержня,знаходиться в класі частково-безперервних функцій.
Розглянутий приклад показав збільшення критичного навантаження на 20% у
порівняні зі стержнем регулярної структури.
Ключові слова: функціонально-градієнтний стержень, функціональноградієнтний матеріал, включення, стійкість, гомогенізація, оптимізація
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OPTIMAL STRUCTURAL DESIGN OF A FUNCTIONALLY
GRADED MATERIAL BEAM WITH A STABILITY CRITERION
The problem of an optimized structural of the simply supported beam made from
functionally graded material enabling achievement of a maximum buckling load is
studied by employing the homogenization method. The target functions belong to
the class of piece-wise continuous functions. The relative increase in the general
buckling load of the functionally graded beam on amount of 20% in comparison to a
beam with regular inclusions has been achieved.
Keywords: functionally graded beam, functionally graded material, inclusion, stability,
homogenization, optimization

For calculation functionally graded material (FGM) design, as a rule, used
the different variants of finite element method (FEM) [1]. But optimization of
the internal structure FGM by means of the FEM causes the significant computing difficulties since requires the greater series of the decisions of the
direct problems. For regular composition materials by alternative FEM used
the homogenization method [2]. In problem of stability homogenization
method was used in [3]. In [4] for calculation and optimization functionally
graded (FG) design was offered modification of the homogenization method,
below this modification is used for optimization of the internal structure FGM
beam (Fig. 1) in problem of stability.
A simply supported FG two-component beam (Fig. 1) is considered. The
beam is compressed by the forces P acting on its ends. Small deformations
are assumed and the static Euler method is implemented. In order to compute the minimum value of the buckling force, the Rayleigh variation principle
is employed. Since a symmetric problem with the same boundary conditions
at the beam ends is considered, it is assumed that the possible distribution
of the control functions ( ) and ′( ) is symmetric with respect to = 0.5.
The symmetry of the problem also implies the symmetry of the buckling form
( ) which yields (0.5) = 0.
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Fig. 1 – The FG two-component beam: =
– step between inclusions;
∆ = const is the inclusion length; is the coordinate of the i-th inclusion,
≤ ≤ , is the number of inclusions; ( ) is the volume of the i-th inclusion;
P – the compressing efforts

The eigen function u and the eigenvalue
ing form

=∑

can be presented in the follow-

=∑

( , );

,

(1)

where the functions ( , ), s=0,1,2,... are periodic with respect to ξ and
have the non-dimensional period 1;
=
. Finally, the problem regarding the maximum buckling force is recast to the following form

+
(0) =
∫
Where ( ) = ∫

( )

= 0;

(1) = 0;
=

( )

(2)

(0.5) = 0;

=

,

(3)

→

, ( ) = 1 + ( )Ф

.
;

(4)

=

, I is the

moment of inertia of the transversal beam cross-section.
The stationary conditions for the boundary value problem (2) – (4) are derived based on the standard approach reported in reference [5]. The first
variation of the extended Lagrange functional, generated by variation of the
variable ( ), yields the following stationary condition

=

.

.(5)

The constrain ( ) ≥ 1 introduced to the design variable guarantee a
satisfaction to the stationary condition (5). On the other hand, the symmetry
condition regarding the point = 0.5 satisfies (5) for ∗ ≤ ≤ 0,5, where
( ) > 1, where as for 0 ≤ ≤ ∗ we have ( ) = 1. The latter condition
means that there is lack of inclusions in the interval 0 ≤ ≤ ∗. In order to
find the coordinate ∗ , the following kinematic conditions are formulated for
( ) at the point = ∗ :
the functions ( ) ,

=

;

=

Where (⋯ )− = lim → ∗−0 (⋯ ); (⋯ )+ = lim
For example of optimization

( )=
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( )

.

(6)

→ ∗ +0 (⋯ ).

(

)

,

(7)

where

( ) = ( ) < 1, we have
=

(

)
̅∗

= √2

;

=

,

( ̅∗ − ̅ ) + 1 ,

∈ [0,

∗ ];

∈ [ ∗ , 0.5] .

(8)

The optimal structure of the FG beam quantified through a(x) governed
by formula (7) is presented in Fig. 2 for fixed = 1 and = 2.

Fig. 2 – Optimized structure of FG beam (  2) with parameter (7)
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ПОПЕРЕЧНО
ПОДКРЕПЛЕННОЙ АНИЗОТРОПНОЙ ПОВРЕЖДЕННОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА,
ЗАПОЛНЕННОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Решена задача о параметрическом колебании поперечно подкрепленной
анизотропной поврежденной цилиндрической оболочки из стеклопластика с
вязкой жидкостью под действием внешнего давления. Используется
вариационный принцип Остроградского – Гамильтона. Поверхностные нагрузки,
действующие со стороны вязкой жидкости на поперечно подкрепленную
оболочку, определяются из решений линеаризованного уравнения Навье –
Стокса. С использованием контактных условий построено частотное уравнение,
которое реализовано численно. Построены характерные кривые.
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, вязкая жидкость. частота
колебаний, вариационный принцип, повреждаемости, статическая и динамическая
сила, подкрепление.

Введение. Надежный расчет цилиндрической оболочки, контактирующей со средой на длительную прочность предполагает учет образующихся и накапливающихся дефектов и влияния внешней сред и сил.
При периодичности напряжения этот учет носит усложненный характер,
связанный с так называемым процессом «залечивания» дефектов. Поэтому разработка математических моделей для исследования поведения подкрепленных поврежденных оболочек, наиболее полно учитывающих их работу при динамических нагрузках, и проведение на их
основе исследований устойчивости и параметрических колебаний, а
также выборы рациональных параметров конструкции, контактирующей
с вязкой жидкостью, являются актуальными задачами.
Отметим, что в [4] представлены результаты нахождения частот
свободных колебаний цилиндрической конструктивно анизотропной
оболочки из стеклопластика при граничных условиях Навье. Постоянные упругости оболочки зависят от угла намотки стекловолокна. Расчет
частот свободных колебаний выполнен на основании метода Рэлея –
Ритца. Результаты вычислений представлены в виде зависимостей частот свободных колебаний от угла намотки стекловолокна для оболочки
из тканевого стеклопластика при различных значениях параметров
волнообразования и различных отношениях между параметрами, характеризующими геометрические размеры оболочки. В [2] исследованы
свободные колебания, усиленной продольными системами ребер и
нагруженной осевыми сжимающими силами анизотропной цилиндриче1
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ской оболочки из стеклопластика с протекающей жидкостью. В [6, 8]
представлены результаты нахождения частот свободных колебаний
подкрепленной различными ребрами цилиндрической конструктивно
анизотропной оболочки из стеклопластика при граничных условиях
Навье с протекающей жидкостью. Предполагается, что кольцевые рёбра укреплены на внешней поверхности обшивки, размещены на равных
расстояниях и имеют одинаковые геометрические и механические характеристики. Результаты вычислений собственных частот колебаний
представлены в виде зависимостей от угла намотки стекловолокна для
оболочки из тканевого стеклопластика и от скорости протекающей жидкости при различных значениях параметров волнообразования и различных отношениях между параметрами, характеризующими геометрические размеры оболочки.
В [9, 10] с помощью вариационного принципа решена задача о параметрическом колебании поперечно подкрепленной, поврежденной
ортотропной цилиндрической оболочки с вязкой жидкостью под действием
внешнего давления q  q0  q1 sin t (где q0 – средняя или основная
нагрузка, q1 – амплитуда изменения нагрузки,  – частота ее изменения). На основе вариационного принципа Остроградского – Гамильтона,
построена система дифференциальных уравнений относительно амплитуды перемещений поперечно подкрепленной поврежденной ортотропной цилиндрической оболочки, заполненной вязкой жидкостью,
которое реализовано численно. Действующие поверхностные нагрузки
со стороны жидкости на поперечно подкрепленную цилиндрическую
оболочку определяются из решений линеаризованного уравнения Навье – Стокса. Предполагается, что ось упругой симметрии материала
оболочки совпадает с координатными осями.
Исследованию собственных частот колебаний шарнирно-опертой по
краям круговой замкнутой цилиндрической оболочки, усиленной регулярной системой продольных и поперечных ребер со сплошным заполнителем посвящена [7]. Оболочка моделируется как конструктивно-ортотропная, а ее движение описывается системой уравнений в перемещениях.
Одной из экспериментально подтвержденных теорий повреждаемости является наследственная теория повреждаемости, разработанная для сложнонапряженного состояния в [2, 3]. Согласно этой теории
определяющее уравнение для однородного тела ( x -вектор-координата
точки тела) записывается в виде:

 ij   ij  M *   ij ,
где E – модуль Юнга; M * – интегральные операторы наследственного
типа, описывающие процессы повреждаемости, и для которых имеют
место представления
tk

n
*

t


k

M ij   f (t ) M(x, tk  ) ij ( )d   M(x,t  ) ij ( )d .
k 0

tk

(1)

tn1
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Здесь M ( x, t   ) – ядро повреждаемости; t k ; tk – интервалы периодов
активного напряжения, способствующего росту повреждаемости; f (tk )
– функция «залечивания» дефектов, зависящая от объема повреждаемости, накопленной за данный цикл. Например, значение f (t k )  0
соответствует полному «залечиванию» дефектов, образовавшихся за
данный цикл, а значения f (tk )  1 отсутствию самого эффекта «залечивания» дефектов. Все промежуточные значения от нуля до единицы
соответствуют эффекту частичного «залечивания» дефектов. Для определения интервалов t k ; tk необходимо задавать специальные ус-





ловия. Их удобно формулировать для конкретной задачи с учетом специфики конструкции, условия её работы и видов нагружения. В данной
работе подобные условия будут сформулированы ниже.
Постановка задачи. Рассмотрим поперечно подкрепленную цилиндрическую оболочку кругового сечения радиуса R , толщины 2h , длины
 , заполненную вязкоупругой жидкостью. Предполагается, что торцы
оболочки шарнирно закреплены, т.е. при x  0;  имеет место:

N xx  0; M xx  0; w  0;   0 ,
где N xx – осевое усилие; M xx – изгибающий момент; w,  – компоненты вектора перемещения точки оболочки-прогиба и радиального
перемещения соответственно.
Для решения поставленной задачи применяется вариационный
принцип Остроградского – Гамильтона. Согласно этому принципу истинные траектории отличаются от других возможных траекторий тем, что
для первых должно выполняться условие
t1

   K   dt  0.

(2)

t0

Здесь под K понимается кинетическая энергия системы; под   потенциальная энергия системы;  t0 , t1  – отрезок времени, в котором
происходит процесс движения.
Принимается, что напряженно-деформированное состояние цилиндрической оболочки можно полностью определить в рамках линейной
теории упругих тонких оболочек, основанной на гипотезах Кирхгофа –
Лява, а для расчета ребер применима теория криволинейных стержней
Кирхгофа – Клебша. Система координат выбрана так, что координатные
линии совпадают с линиями главных кривизн срединной поверхности
оболочки. При этом предполагается, что ребра размещены вдоль координатных линий, а их края, как и края панели, лежат в одной координатной плоскости.
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Для описания деформированного состояния ребер, кроме трех составляющих перемещений центров тяжести их поперечных сечений
(u j , j , w j для j  го поперечного стержня), необходимо определить
также углы закручивания  kpj . Учитывая, что согласно принятым гипотезам имеют место постоянство радиальных прогибов по высоте сечений, а также, вытекающие из условий жесткого соединения ребер с
оболочкой равенства соответствующих углов закручивания, записываем следующие соотношения:

u j ( y )  u ( x j , y )  h j 1 ( x j , y ); j ( x )   ( x j , y )  h j 2 ( x j , y );
w j ( x)  w( x j , y );  j   2 ( x j , y ); kpj ( x)  1 ( x j , y ).
Здесь h j  0,5h  H 1j ; h  толщина оболочки; H 1j  расстояния от осей

j  го поперечного стержня до поверхности оболочки;  j , kpj  углы
поворота и закручивания поперечных сечений кольцевых ребер.
Полная энергия упругой деформации ортотропной продольно подкрепленной повреждающейся цилиндрической оболочки имеет вид:
x y2
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где − радиус срединной поверхности оболочки; ℎ − толщина оболочки; , , − составляющие перемещения точек срединной поверхности
оболочки;
x1 , x2 – координаты криволинейных краев оболочки;

F j , J zj , J yj , J kpj – площадь и моменты инерции поперечного сечения
j  го поперечного стержня относительно оси Oz , оси параллельной
оси Oy и проходящей через центр тяжести сечения, а также его момент инерции при кручении; E , G – модули упругости и сдвига матеj

j

риала j  го продольного стержня, t – временная координата; t1  0t ,

 
0

E1

,

1   R
2



0

, i – плотности материалов, из которых изготов-

2

0

лены оболочка и i  й продольный стержень, соответственно;
qx , q y , qz  компоненты вектора давления, действующего со стороны
вязкой жидкости; − количество поперечных ребер.
Выражения для внутренних сил и моментов представим следующим
образом:
=∫
=

/
/

+

+
;

;

= −∫

=

+

/
/

+
;

(5)
=

=

.

Постоянные упругости зависят от угла  намотки стекловолокна и
определяются следующими соотношениями:

B11 =b11cos 4 +b22 sin 4 +(b66 +0,5b12 )sin 2 2 ;
B22 =b11sin 4 +b22 cos 4 +(b66 +0,5b12 )sin 2 2 ;
B12 =(b11 +b 22 -4b66 )sin 2 cos 2 +b12 (sin 4 +cos 4 );
B66 =-(b11 +b22 -2b12 )sin 2 cos 2 +b 66 cos 2 2 ;
B26 =1/2 (b 22 cos 2 -b11sin 2 )sin2 -1/6 (b12 +2b66 )sin4 ;
B16 =1/2 (b22 sin 2 -b11cos 2 )sin2 -1/6 (b12 +2b 66 )sin4 ,
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где b11 , b 22 , b12 ,b66  основные модули упругости ортотропного материала;  – угол, образуемый направлением стекловолокон в окружном
направлении.
Напряжения
и деформации
в срединной поверхности в соотношениях (5) определяются следующим образом:
=

+

;

=

+

=

;
(6)
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2 w
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Поверхностные нагрузки qx , q y , qz , действующие со стороны вязкой
жидкости на продольно подкрепленную оболочку, определяются из
решения линеаризованного уравнения Навье – Стокса
⃗

=−

+ ∇ ⃗,

−

(7)

где − динамический коэффициент вязкости; − давление в некоторой
точке жидкости;
− плотность жидкости; − скорость звука в жидкости; ∇ − оператор Лапласа; ⃗( , , ) − вектор скорости произвольной точки жидкости.
На контактной поверхности оболочка – вязкая жидкость (r=R) выполняются условия:
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w
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.
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qz   p,

(8)
(9)

где силы вязкости определяются равенствами:
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(10)

Уравнение (9) с помощью уравнения неразрывности и уравнения состояния перходит к уравнению относительно р:
=∇

+

(11)

Решение задачи. Компоненты вектора перемещений точек срединной поверхности оболочки ищем в виде
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u  A(t ) cos n cos
где , ,

m
m
m (
 ;  B (t )sin n sin
 ; w  C (t ) cos n sin
 , 12)
1
1
1

− неизвестные функции.

Эти функции для частот, лежащих вблизи
( )=
( )=
( )=

+
+
+

/

=1/2, примем в виде:
,
,

(13)

.

Решение уравнения (11) после разделения переменных имеет вид
=

(

) cos n sin

m
 sin  t .
1

(14)

Дополняя контактными условиями (8), (9) полную энергию системы
(4) уравнений движения жидкости (7), приходим к контактной задаче о
параметрических колебаниях ортотропной оболочки, подкрепленной
поперечными системами ребер и заполненной вязкой жидкости. Другими словами, задача о параметрических колебаниях подкрепленной
поперечными системами ребер ортотропной оболочки с вязкой жидкостью сводится к совместному интегрированию полной энергии системы
и уравнений движения жидкости при выполнении указанных условий на
поверхности их контакта.
Используя (4) – (6), (16) и (12) – (14) и (2) задача сводится к однородной системе линейных алгебраических уравнений шестого порядка
a A  a A  a B  a B  a C  a C  0  i  1,2,...,6 
i1 1 i2 2 i3 1 i 4 2 i5 1 i 6 2

(15)

Элементы ai1 , ai 2 , ai 3 ,..., ai 6  i  1, 2,3,..., 6  имеют громоздкий вид, поэтому не приводятся. Нетривиальное решение системы линейных алгебраических уравнений (15) шестого порядка возможно лишь в случае,
когда 1  корень ее определителя. Определение 1 сводится к трансцендентному уравнению, так как 1 входит в аргументы функции Бесселя J n
= 0.

(16)

Отметим, что при ̅ = 0 уравнение (16) переходит к частотному
уравнению параметрических колебаний поперечно подкрепленной ортотропной цилиндрической оболочки, заполненной идеальной жидкостью.
Результаты численного анализа. Рассмотрим некоторые результаты
вычислений, выполненных исходя из приведенных выше зависимостей.
Для геометрических и физических параметров, характеризующих материалы оболочки, жидкости и продольных стержней, были приняты [1]:
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R  0,16 м; h  0,00045 м; 2  0,19; 1  0,11; l  0,8m;  / 0  0,105,
h j  1,39 мм;
1  1;
E j  6,67 109 н / м 2 ;
v  0, 3;
Fj  5,75 мм2 ;

J хj  19,9 мм4 ; J kp. j  0,48 мм4 ; a  1350 м сек ;   10,02 кг  сек. м .

Рис. 1 – Зависимость параметра частоты колебаний
от числа поперечных стержней

Результаты счета представлены на рис. 1 и на рис. 2. На них приведены зависимость параметра частоты от числа поперечных стержней
для различных отношений модулей упругости материала оболочки и
от угла намотки для различных отношений R/L.

Рис. 2 –Зависимость параметра частоты колебаний от угла намотки 

На рис. 1 и рис 2 штриховым линиям соответствуют параметры для
поврежденной оболочки, сплошным линиям – оболочки без повреждений.
Приведенные зависимости показывают, что учет повреждаемости мате75

риала оболочки приводит к снижению частот собственных колебаний
системы по сравнению с тем случаем, когда оболочка рассматривается
неповрежденной. Кроме того, с увеличением отношений E1 E2 частоты
собственных колебаний системы увеличиваются.
С увеличением количества поперечных ребер частоты собственных
колебаний системы сначала увеличиваются, а затем, при определенных значениях , инерционные воздействия стержней на процесс
колебаний системы становятся существенными.
Рис. 2 показывает, что при малых значениях отношений / собственные частоты колебаний системы слабо зависят от угла намотки . С
увеличением отношения / зависимости собственной частоты колебаний от угла намотки носят сложный характер.
Выводы. С помощью вариационного принципа решена задача о параметрическом колебании поперечно подкрепленной анизотропной
поврежденной цилиндрической оболочки из стеклопластика с вязкой
жидкостью под действием внешнего давления. Построены кривые зависимости параметра частоты колебаний от числа поперечных стержней
и от угла намотки. Уточнено влияние повреждаемости на частоты колебаний системы. Учет повреждаемости материала оболочки приводит к
снижению частот собственных колебаний системы по сравнению с тем
случаем, когда оболочка рассматривается неповрежденной. С увеличением отношений модулей упругости материала оболочки частоты собственных колебаний системы увеличиваются. С увеличением количества поперечных ребер, частоты собственных колебаний системы сначала увеличиваются, а затем, при определенных его значениях начинают
уменьшаться. При малых значениях отношений радиуса оболочки к ее
длине собственные частоты колебаний системы слабо зависят от угла
намотки. С увеличением этого отношения, зависимости собственных
частот колебаний системы от угла намотки носит сложный характер.
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УДК 539. 3
Р. A. Iскандеров, д-р мат. наук, Р. К. Алімамедов

ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ПОПЕРЕЧНО ПІДКРІПЛЕНОЇ
АНИЗОТРОПНОЇ ПОШКОДЖЕНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ
ЗІ СКЛОПЛАСТИКУ, ЗАПОВНЕНОЇ В'ЯЗКОЮ РІДИНОЮ
Розв’язана задача про параметричні коливання поперечно підкріпленої
анизотропної пошкодженої циліндричної оболонки зі склопластику з в'язкою
рідиною під дією зовнішнього тиску. Застосовується варіаційний принцип
Остроградського – Гамільтона. Поверхневі навантаження, що діють з боку
в'язкої рідини на поперечно підкріплену оболонку визначаються з розв’язків
лініаризованого рівняння Нав'є – Стокса. З використанням контактних умов
побудоване і реалізовано чисельно частотне рівняння. Побудовані характерні
криві.
Ключові слова: циліндрична оболонка, в'язка рідина. частота коливань,
варіаційний принцип, пошкоджуваності, статична і динамічна сила, підкріплення.

UDC 539.3
R. A. Iskanderov, Dr. Sci. (Math.), R. K. Alimamedov

PARAMETRIC VIBRATIONS OF TRANSVERSELY STRENGTHENED, ANISOTROPIC, DAMAGED, VISCOUS FLUID-FILLED CYLINDRICAL SHELL MADE OF GLASS-REINFORCED PLASTIC
In the present article, using the variational principle, the problem of the parametric oscillation of a transversely reinforced, anisotropic, damaged cylindrical shell of
fiberglass with a viscous liquid under the action of external pressure is solved. To
solve this problem, the Ostrogradskii – Hamilton variational principle is applied.
Surface loads acting on the side of a viscous fluid on a transversely supported shell
are determined from the solutions of the linearized Navier – Stokes equation. Using
the contact conditions, a frequency equation is constructed and implemented numerically. Characteristic curves are constructed.
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Keywords: cylindrical shell, viscous liquid. vibration frequency, variational principle,
damageability, static and dynamic force, reinforcement.

In the paper, by means of the variational principle we solve a problem on
parametric vibrations of a laterally strengthened, anisotropic, damaged, viscous fluid-filled cylindrical shell made of glass-reinforced plastic under the
action of external pressure q  q0  q1 sin 1t (where q0 is the average or
main load, q1 is the amplitude of load change, 1 is the frequency of its
change). Surface loads acting from viscous fluid on laterally strengthened
shell, are determined from the solutions of the Navier – Stocks linearized
equation. Damageability of the cylindrical shell made of glass-reinforced
plastic is taken into account by means of the hereditary theory of damageability. It is accepted that the stress-strain state of the cylindrical shell can be
completely determined within linear theory of elastic thin shells, based on
Kirchhoff-Love conjectures, while for calculation of ribs the theory of Kirchhof-Klebsh curvilinear bars is applicable. The system of coordinates is
chosen so that the coordinate lines coincide with the lines of the principal
curvature of the shell’s median surface. It is accepted that the ribs are located along the coordinate lines, and their edges as the edges of the panel,
lie on the same coordinate plane.
The Ostrogradsky – Hamilton variational principle is used for solving the
stated problem. According to this principle, the true trajectories differ from
other possible trajectories so that for the first ones the following condition
should be fulfilled
t1

   K   dt  0.
t0

Here under K one understands kinetic energy of the system, under 
the potential energy of the system,  t0 , t1  is time interval in which the
process of movement occurs. The studied problem on parametric vibrations
of a viscous-fluid-filled orthotropic shell strengthened with the lateral systems
of ribs is reduced to joint integration of total energy of the system and fluid
motion equations subjected to mentioned conditions on their contact surface.
The frequency equation was constructed and numerically realized. Characteristic dependence curves were constructed. Account of damageability of the
shell material reduces to reduction of frequencies of the system’s natural
vibrations compared to the case when an undamaged shell is considered. As
the ratio of modulus of elasticity of the shell material increases, the frequencies of the system’s natural vibrations increase. When the amount of the
lateral ribs increases, the frequencies of the system’s natural vibrations at
first increase, and then at its certain values they began to decrease. As small
values of the ratio of the shell radius to its length, natural frequencies of
system vibrations weakly depend on the winding angle. With the increase in
this ratio the dependence of the natural frequencies of the system vibrations
on the winding angle has a complicated character.
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МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТУ ПРУЖНОГО ТІЛА
І ТЕКСТУРОВАНОЇ КВАЗІЕЛІПТИЧНИМИ ВИЇМКАМИ
ЖОРСТКОЇ ОСНОВИ З УРАХУВАННЯМ МІЖКОНТАКТНОЇ РІДИНИ,
ЩО НЕ ЗМОЧУЄ ЇХ ПОВЕРХНІ
Змодельовано безфрикційний контакт пружного тіла та текстурованої
квазіеліптичними виїмками жорсткої основи, коли у середніх частинах
міжповерхневих просвітів міститься нестислива рідина, що не змочує поверхні
тіл, а на краях – газ, що перебуває під сталим тиском. Внаслідок поверхневого
натягу рідини виникає перепад тисків у рідині й газі, який визначається за
формулою Лапласа. Сформульовану контактну задачу для пружного
півпростору зведено до сингулярного інтегрального рівняння з ядром
Гільберта відносно похідної від висоти просвітів і трансцендентного рівняння
для визначення ширини рідинного містка.
Ключові слова: контакт, пружне тіло, жорстка основа, міжповерхневі
просвіти, нестислива рідина, сингулярне інтегральне рівняння

Вступ. Одним із способів підвищення показників працездатності контактних з’єднань є текстурування поверхонь, яке полягає у формуванні
регулярно (періодично) розташованих виїмок, ямок чи канавок однакової форми на межі твердого тіла. Для створення регулярної поверхні
використовують різноманітні технології [7]: лазерне текстурування, точне алмазне точіння, тиснення, гравіювання, вібропрокат, струменеву
абразивну обробку, мікроелектроерозійну обробку, шліфування тощо.
За контакту текстурованих поверхонь між ними виникають періодично
розташовані міжконтактні просвіти. Під час експлуатації тіл з такими
поверхнями внаслідок різних процесів (конденсації, адсорбції, тощо)
просвіти можуть частково чи повністю заповнюватися рідиною. Результати численних експериментальних досліджень показали [10, 14], що в
разі присутності рідинних плівок на поверхнях тіл, під час їх контакту в
міжконтактних просвітах можуть утворитися рідинні містки. На форму
меніска (бічної поверхні рідинного містка, що межує з газом) впливають
параметри рідини та матеріалів тіл. Коли контактний кут між рідиною та
поверхнею не перевищує 90, рідина змочує поверхні тіл (тобто вони є
гідрофільними) та під дією поверхневого натягу локалізується в більш
вузьких частинах міжконтактних просвітів, формуючи рідинні містки з
меніском ввігнутої форми. Якщо контактний кут між рідиною та поверхнею перевищує 90, рідина не змочує поверхні тіл (тобто вони є гідрофобними) та локалізується в тих частинах просвітів, де їх висота є най1
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більшою, формуючи рідинні містки з меніском випуклої форми. Вплив
рідинних містків на контактну поведінку тіл зростає зі зменшенням розмірів тіл та висоти рельєфу поверхонь.
Вперше взаємодію випуклих тіл з урахуванням впливу рідинних міжповерхневих містків вивчено в [8, 15]. Розв’язано [9, 12] контактні задачі
для тіл з номінально плоскими поверхнями, які мають поодинокі або
періодично розташовані просвіти, що містять один вид заповнювача –
рідину або газ. У [3, 6, 11, 13] досліджено контактні задачі теорії пружності для двох пружних тіл з урахуванням рідинних містків. Вплив газорідинного заповнювача просвітів на взаємодію пружного тіла і жорсткої
основи, текстурованої виїмками різної форми, розглянуто у [2, 4, 5].
Дана робота присвячена моделюванню контакту пружного тіла та текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи за наявності у
міжповерхневих просвітах рідини, що не змочує їх поверхні.
Постановка контактної задачі. Розглянемо безфрикційну взаємодію пружного ізотропного півпростору з жорсткою основою, межа якої
має нескінченну систему розташованих з періодом d мілких тунельних
виїмок ширини 2a , форма яких описується парною функцією
12


tg 2 ( x / d ) 
r ( x)   A  1  2

tg ( a / d ) 


,

(1)

такою що A  2 a . Півпростір притискається до основи рівномірно розподіленими на нескінченності стискальними навантаженнями P. Внаслідок нерівності основи між тілами виникають просвіти висоти h( x) (рис. 1).

Рис. 1 – Схема контакту пружного тіла та жорсткої основи

Вважаємо, що вони частково заповнені нестисливою рідиною, що повністю не змочує поверхні тіл (крайовий кут змочування  = 180), а частково газом, що перебуває під сталим тиском Р1. Кількість рідини в кож81

ному просвіті однакова і залишається незмінною при навантаженні.
Тому виконується умова збереження рідини
b



 h( x) dx  V0 ,

(2)

b

де   1 м; V0 – об’єм рідини, що припадає на одиницю довжини кожного просвіту у його поздовжньому напрямі.
Під дією поверхневого натягу  рідина локалізується у середній частині просвітів, де їх висота найбільша, і формуватиме міжповерхневий
рідинний місток на ділянках ( b  kd , b  kd ) , а газ – на краях просвітів
на ділянках ( a  kd ,  b  kd )  (b  kd , a  kd ) , k  0,  1,  2, . Перепад тисків визначається формулою Лапласа [1]

P  P2  P1 

2
.
h(b)

(3)

У процесі навантаження змінюватимуться висота просвітів h  x  , висота меніска h  b  , ширина рідинних містків 2b і тиск рідини P2 .
Контактно-крайові умови сформульованої плоскої контактної задачі
мають вигляд
– уздовж просвітів x  kd  a , k  0,  1,  2, :

 xy  0 ,

(4)

x  ( b  kd , b  kd ) ,

(5)

x  ( a  kd ,  b  kd )  (b  kd , a  kd ) ;

(6)

 yy   P2 ,
 yy   P1 ,

x  (  c  kd , c  kd ) ,

– на ділянках контакту a  x  kd  d / 2 , k  0,  1,  2, :

 xy  0 ,

(7)

v0;

(8)

– на нескінченності ( y    ):

 yy   P  ,

 xx  0 ,

 xy  0 .

(9)

Тут  xx ,  yy ,  xy – компоненти тензора напружень; v – складова вектора переміщень уздовж осі Oy .
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Методика розв’язування задачі. Використовуючи метод комплексних потенціалів Колосова – Мусхелішвілі, напруження і переміщення в
пружному півпросторі подамо у вигляді [2]

 yy   xx  4 Re Ф( z )  P  ,
 yy  i xy   ( z )  ( z )  ( z  z ) ( z )  P  ,

2G(u   iv)  ( z )  ( z )  ( z  z )( z ) 

3 
P ,
4

(10)
(11)

де z  x  iy ;  ( z ) – кусково-голоморфна у площині D  D1  D2 функція, що згасає на нескінченності y    ; D1 і D2 – верхня y  0 і
нижня y  0 півплощини;   3  4 ; G ,  – відповідно модуль зсуву і
коефіцієнт Пуассона матеріалу пружного тіла.
Якщо виразити комплексний потенціал  ( z ) через похідну від висоти просвітів h( x) [2]

( z ) 

a
a
( 1)3 n 
(t  z )
(t  z ) 

h
(
t
)
ctg
dt

r (t ) ctg
dt  , (12)



dK   a
d
d

a

де K  2(1  ) / G , то подання (10), (11) задовольнятимуть усім контактно-крайовим умовам (4) – (9), за винятком умов (5) і (6).
Задовольнивши за допомогою подань (10) – (12) умовам (5), (6),
отримаємо сингулярне інтегральне рівняння (СІР) з ядром Гільберта
відносно h( x)
a

a

2
(t  x )
2
(t  x)
h(t ) ctg
dt  K (P   P ( x ))   r (t ) ctg
dt .(13)

d a
d
d a
d
Заміною змінних   tg x d ,   tg t d ,   tg a d ,   tg b d
трансформуємо СІР (13) з ядром Гільберта у СІР з ядром Коші




1 h()
d
1 r ()
d 
K ( P   P())  
d  ,    ,(14)

2
    
    
2(1   )

 P1  2 / h(),
 P1 ,

де P     

  ,
    .
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У крайніх точках просвітів повинні виконуватись умови рівності нулю
висоти зазорів, які у нових змінних мають вигляд

h(  )  0 .

(15)

Після врахування форми виїмок (1) СІР (14) набуде вигляду


1 h()
d
A
d 
K (P   P())  ,

2
    

2(1   )

 .

(16)

У зв’язку з наявністю на межі основи кутових точок шукатимемо
необмежений [2] у точках     розв’язок рівняння (16)

 K ( P   P1 ) 2 K 
  2  1  d  2  1
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 2
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2
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,
2
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 .

(17)

Для визначення висоти просвітів h() необхідно проінтегрувати вираз (17) з урахуванням умови (15). Оскільки цей інтеграл не вдається
взяти аналітично, функцію h() будемо визначати наближено, подавши

h() у вигляді скінченної суми ряду за поліномами Чебишова 1-го роду


h()  

2  

L



  (2  1)T21    .
2
0



(18)



Невідомі коефіцієнти   будемо визначати з системи L  1 лінійних
алгебричних рівнянь, яку отримаємо, прирівнявши вирази (17) і (18) у
точках колокацій  j   cos( j / (2 L  3)) , j  1,, L  1 , за які вибрано
нулі полінома Чебишова T2 L 3 (/) .
Проінтегрувавши (18), з урахуванням (15), знаходимо висоту просвітів
L

h()   2   2  U 2    ,

0

 .

(19)

Підставивши (19) в умову збереження кількості рідини (2), отримаємо
трансцендентне рівняння для невідомої півширини  ділянки з рідиною
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Контактне зближення тіл v



[2] буде мати вигляд

 L


A
v    2  1  1      2  ( 1)    2  1  1

 0




2  1

.

(21)

Висновки. Змодельовано контакт пружного тіла та текстурованої
квазіеліптичними виїмками жорсткої основи, коли у міжповерхневих
просвітах міститься нестислива рідина, що не змочує поверхні тіл, та
газ, що перебуває під сталим тиском. Під дією поверхневого натягу рідина формує рідинний місток у середніх частинах просвітів. Перепад
тисків у рідині та газі визначається формулою Лапласа. Ширина ділянки
рідинних містків і висота просвітів заздалегідь невідомі та змінюються
разом з навантаженням. Сформульовану контактну задачу зведено до
СІР з ядром Гільберта відносно висоти міжконтактних просвітів, яке
після заміни змінних трансформовано у СІР з ядром Коші, і трансцендентного рівняння відносно довжини ділянки з рідиною, яке отримано з
умови збереження кількості рідини. Слід зазначити, що отримане СІР
відносно похідної від висоти просвітів є нелінійним, оскільки містить
невідомий тиск рідини, який залежить від невідомої висоти меніска.
Також наведено вираз для контактного зближення тіл.
Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф75/141-2018 Державного фонду фундаментальних досліджень.
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УДК 539.3
О. П. Козачок, канд. физ.-мат. наук

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА УПРУГОГО ТЕЛА
И ТЕКСТУРИРОВАННОЙ КВАЗИЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ВЫЕМКАМИ
ЖЕСТКОЙ ОСНОВЫ С УЧЕТОМ МЕЖКОНТАКТНОЙ ЖИДКОСТИ,
НЕ СМАЧИВАЮЩЕЙ ИХ ПОВЕРХНОСТИ
Смоделирован безфрикционный контакт упругого тела и текстурированной
квазиэллиптическими выемками жесткой основы, когда в средних частях
межповерхностных
зазоров
содержится
несжимаемая
жидкость,
не
смачивающая поверхности тел, а на краях - газ, находящийся под постоянным
давлением. Вследствие поверхностного натяжения жидкости возникает перепад
давлений в жидкости и газе, который определяется формулой Лапласа.
Сформулированная контактная задача для упругого полупространства сведена
к сингулярному интегральному уравнению с ядром Гильберта относительно
производной от высоты зазоров и трансцендентного уравнения для
определения ширины жидкостного мостика.
Ключевые слова: контакт, упругое тело, жесткая основа, межповерхностные
зазоры, несжимаемая жидкость, сингулярное интегральное уравнение.

UDC 539.3
O. P. Kozachok, PhD (Phys.-Math.)

MODELING OF CONTACT BETWEEN AN ELASTIC BODY
AND A RIGID BASE TEXTURED WITH QUASI-ELLIPTIC GROOVES
TAKING INTO ACCOUNT INTERSTITIAL LIQUID
THAT DOES NOT WET THEIR SURFACES
The frictionless contact between an elastic body and a rigid base textured with
quasi-elliptical grooves is modeled for the case when central parts of interface gaps
contain incompressible liquid that does not wet the surfaces of the bodies, and end
parts of the gaps are filled with gas under constant pressure. Due to the surface
tension of the liquid, a pressure drop described by the Laplace formula occurs in the
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liquid and the gas. The formulated contact problem for an elastic half-space is
reduced to the singular integral equation with the Hilbert kernel for a derivative of
the gaps height and a transcendental equation for the liquid bridge width.
Keywords: contact, elastic body, rigid base, interface gaps, incompressible liquid,
singular integral equation

One of the ways to increase the performance of contacting elements is
the surface texturing, which consists in formation of regular (periodically)
located grooves or pits of the same shape on the body surface. Various
technologies are used to create a regular surface [7]. When the textured
surface is in contact with a smooth one, an array of periodically located gaps
arises at the interface between the bodies. The interface gaps can be partially or completely filled with liquid due to various processes (condensation,
adsorption, etc.). A number of experimental studies [10, 14] have shown that
liquid bridges are present in the interface gaps when the contacting surfaces
are coated with liquid films. When the liquid dampens the contacting surfaces, it is localized in the narrower parts of the interface gaps under the action
of the surface tension, and when it does not wet the surfaces it is localized in
those parts of the gaps where their height is the greatest. The influence of
liquid bridges on the contact behavior of bodies increases with decreasing
body sizes and the maximum height of the surface relief.
For the first time, the interaction of convex bodies taking into account the
influence of liquid interface bridges has been studied in [8, 15]. In [9, 12], the
contact problems for bodies with nominally flat surfaces in the presence of a
single gap or an array of periodically located gaps containing one type of
filler, liquid or gas were solved. The contact problems for two elastic bodies
taking into account liquid bridges were investigated in [3, 6, 11, 13]. The
effect of the gaseous filler of the gaps on the interaction of an elastic body and
a rigid base of various surface texture shapes was considered in [2, 4, 5].
This article is devoted to the investigation of the contact between an elastic body and a rigid base textured with quasi-elliptical grooves in the presence of the interstitial liquid that does not wet the surfaces of the interface
gaps. The liquid forms bridges in the central parts of the gaps under the
influence of surface tension, and in the end parts of the gaps, there is gas
under constant pressure. Due to the surface tension of the liquid, there is a
difference in the pressure in the liquid and the gas, which is described by the
Laplace formula. The width of the liquid bridge and the height of the gaps
are unknown in advance and vary with the applied load. The contact problem
formulated for the elastic half-space is reduced to the singular integral equation with the Hilbert kernel for the derivative of the gaps height and the transcendental equation for the liquid bridge width.
REFERENCES
1. Artsybyshev S. A. Physics course. Part 1. Mechanics and heat. Moscow:
Uchpedgiz, 1951. 671 p. (in Russian).
2. Kozachok O. P., Martynyak R. M., Slobodian B. S. Interaction between bodies with
regular relief in the presence of an interstitial medium. Lviv : Rastr-7, 2018. 200 p. (in Ukrainian).
87

3. Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. Influence of interstitial liquid
bridges on contact interaction between bodies with wavy relief // Phys.-math. modeling and
inform. technologies. 2016. Iss. 24. P. 34–46. (in Ukrainian).
4. Kozachok O. P., Slobodian B.S., Martynyak R. M. Effect of interfacial liquid
bridges on contact between an elastic body and a rigid base with a periodic array of
rectangular grooves // Phys.-math. modeling and inform. technologies. – 2015. Iss. 22.
P. 67–76. (in Ukrainian).
5. Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. The contact between an elastic
body and a rigid base witha periodic array of quasielliptic grooves partially filled with liquid
that wets the surfaces of bodies // Mathematical methods and physical-mechanical fields.
2017. Vol. 60. No 1. P. 132–140. (in Ukrainian)
6. Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. Interaction of elastic bodies
with periodic surface topography in the presence of liquid bridges in the interface gaps //
Teor. Prikl. Mekh. 2013. Iss. 7(53). P 45–52. (in Russian).
7. Etsion I. Improving tribological performance of mechanical components by laser
surface texturing // Tribology Letters. 2004. Vol.17. No. 4. P. 733–737.
8. Goryacheva I. G., Makhovskaya Yu. Yu. Adhesive interaction of elastic bodies //
J. Appl. Math. Mech. 2001. Vol. 65. No. 2. P. 273–282.
9. Kit G. S., Martynyak R. M., Machishin I. M. The effect of a fluid in the contact gap
on the stress state of conjugate bodies // Int. Appl. Mech. 2003. Vol. 39. No. 3. P. 292–299.
10. Kobatake S., Kawakubo Y., Suzuki S. Laplace pressure measurement on laser
textured thin-film disk // Tribol. Int. 2003. Vol. 36. No. 4–6. P. 329–333.
11. Kozachok O. P., Martynyak R. M. Contact problem for wavy surfaces in the
presence of an incompressible liquid and a gas in interface gaps // Mathematics and
Mechanics of Solids. – DOI: 10.1177/1081286518781679.
12. Kozachok O. P., Slobodian B.S., Martynyak R.M. Interaction of two elastic bodies
in the presence of periodically located gaps filled with a real gas // J. Math. Sci. – 2017.
Vol. 222. No. 2. P. 131–142.
13. Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. Contact of elastic bodies in the
presence of gas and incompressible liquid in periodic interface gaps // Mater. Sci. 2016.
Vol. 51, No. 6. P. 804–813.
14. Zheng J., Streator J. L. A liquid bridge between two elastic half-spaces: A theoretical study of interface instability // Tribol. Lett. 2004. Vol. 16. No. 1-2. P. 1–9.
15. Zitzler L., Herminghaus S., Mugele F. G. Capillary forces in tapping mode atomic
force microscopy // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66. No. 15. P. 155436 (8 р.).
Інститут прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я. С. Підстригача НАН України,
Львів, Україна

88

Надійшла до редколегії 14.09.2018

ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ
І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

ISSN 2079–1836
2018, вип. 28

УДК 534.1
1

Т. С. Краснопольська, д-р фіз.-мат. наук
ЕФЕКТ ЗОММЕРФЕЛЬДА – КОНОНЕНКА
ТА ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Освітлено історію формування розділу механіки – системи з обмеженим
збудженням, та його розвиток, огляд експериментів А. Зоммерфельда та
фундаментальних робіт В. О. Кононенка і А. Х. Найфе. Виділено найбільш
досліджені та перспективні напрямки розвитку проблематики взаємодії систем з
механізмами збудження при урахуванні властивостей оточуючого середовища.
Ключові слова: ефект Зоммерфельда – Кононенка, обмежена потужність,
динамічний хаос.

Вступ. Ця стаття є скромною даниною пам'яті видатного українського вченого - академіка АН України Віктора Олімпановича Кононенка,
100 років з дня народження якого виповнюється у вересні 2018 р.
В. О. Кононенко (рис. 1) викладав на кафедрі теоретичної механіки в
Київському державному університеті на протязі десятка років, являючись академіком Академії наук України з 1964 р. і директором Інституту
механіки АН України з 1965 р. До цього він закінчив Харківський інститут
інженерів залізничного транспорту, після чого працював на посаді інженера в локомотивному депо Київ-Пасажирський. За два роки він самостійно засвоїв програму механіко-математичного факультету Київського
університету і в 1949 р. захистив кандидатську дисертацію. В. О. Кононенко багато років плідно працював у Інституті машинознавства Академії наук СРСР та Московському університеті до повернення в Україну.
Його перу належить більш ніж 60 наукових праць. Автору пощастило
слухати лекції Віктора Олімпановича, а також бути його аспіранткою.
Життя вченого обірвалося несподівано рано в 1975 р., коли йому було
всього 57 років.
Ефект Зоммерфельда – Кононенка. Під ефектом Зоммерфельда –
Кононенка зараз розуміється таке загальне явище, як сукупність динамічних ефектів при взаємодії будь-якого виду збудника коливань і різної
природи коливальних систем, коли вихідна потужність збудника є величиною, порівнянною з потужністю, яка споживається коливальними системами, в основному, при резонансних коливаннях.
Ідеальним джерелом енергії, згідно теорії, побудованої В. О. Кононенком, називається такий збудник, який функціонує незалежно, тобто
не зазнаючи зворотного впливу з боку коливальної системи (насправді
цей вплив нехтовно малий, чи існують додаткові коригуючі пристрої, які
компенсують цей вплив). Ідеальне джерело впливає на систему по за1
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здалегідь відомому закону, скажімо, гармонічному з наперед заданою
амплітудою і частотою. Неідеальним джерелом називається таке, що
при функціонуванні залежить від зворотного впливу з боку коливального
навантаження, коли його потужність порівнянна з потужністю, яку споживає навантаження. В такому випадку джерело, або збудник, має обмежену потужність, а коливальна система знаходиться під обмеженим
збудженням. Оскільки функціонування неідеального джерела енергії
залежить від режиму коливань навантаження (резонансний чи нерезонансний), то його вплив не можна виразити у вигляді явної функції часу
заздалегідь заданого виду.
Теорія коливальних систем з обмеженим збудженням сформувалась
як самостійний науковий напрямок біля півстоліття тому, в 1964 р., після
виходу книги Віктора Олімпановича Кононенка [8, 21].
Однак перші роботи, які заклали фундамент нового наукового напрямку, було опубліковано на самому початку минулого сторіччя видатним німецьким фізиком Арнольдом Зоммерфельдом (рис. 2). Він в
1902 р. опублікував дві основні статті по даній тематиці під одною назвою «Beitrage zum dynamischen Ausbau der Festigkeitslehre» в журналах
«Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure» та «Physikalische Zeitschrift» [39, 40].

Рис. 1 – Віктор Олімпанович
Кононенко

Рис. 2 – Арнольд Зоммерфельд

В цей час 34-річний Зоммерфельд був професором, завідувачем
кафедри технічної механіки Технічного університету в м. Аахен на заході Німеччини. 3 липня 1901 р. професор А. Зоммерфельд виступив з
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доповіддю на засіданні Товариства німецьких інженерів (Vereines deutscher Ingenieure) в м. Аахен, в якій виклав результати своїх експериментальних досліджень. Метою експериментів був аналіз керованості функціонування електродвигунів та визначення умов проходження малопотужними електродвигунами резонансних зон коливань фундаментів, на
яких вони були встановлені.
Найбільш простим в лабораторній реалізації фундаментом був звичайний дерев'яний стіл зі стільницею розмірами 1 м  2,5 м  0,3 м на
чотирьох соснових ніжках довжиною 1 м з поперечним перетином
0,0630,063 м2, які кріпилися щільно до підлоги. На столі встановлювався електродвигун, до валу якого на відстані 0,08 м від осі його обертання закріплювався тягарець масою 363 г. При обертанні цього тягарця на стіл буде діяти відцентрова сила, яка при 310 об/хв дорівнювала
3 кгс. Швидкість обертання валу двигуна, змінювалась пропорційно до
зміни електричного струму в ланцюзі двигуна, коли змінювались фізичні
параметри пристрою. При цьому електрична напруга в ланцюзі електродвигуна є, як і слід очікувати, прямо пропорційною струму в ній. Аналогічно змінюється і потужність двигуна (Вт). Таким чином, теоретично
функціонування електродвигуна очікувалося бути простим у використанні: при збільшенні величини струму в ланцюзі збільшуються напруга
та потужність, і як результат, збільшується швидкість обертання валу.
На багатьох швидкісних інтервалах так все і відбувалося, крім деяких
інтервалів значень, коли двигун виявляв несподівану, але цілком помітну «неслухняність». В таких інтервалах швидкість обертання валу двигуна ніби «завмирала», залишаючись постійною, незважаючи на повільне збільшення як струму, так і напруги. Потім, коли напруга досягала
значення, яке гіпотетично відповідало б швидкості обертання на декілька сотень оборотів за хвилину більше, швидкість стрибком збільшувалась до необхідного значення.
На рис. 3 представлено копію оригінального рисунка з вказаних вище
статей А. Зоммерфельда, де подано три криві: суцільною лінією показана крива зміни швидкості обертання валу двигуна (в обертах за хвилину), пунктирною - напруга в Вольтах і штрихпунктирною лінією зображено криву зміни потужності двигуна в Ватах. Усі три криві представлено як функції зміни величини струму в Амперах, значення якого вказані
по координатній осі абсцис.
З рис. 3 видно, що коли струм, наприклад, дорівнює i  0, 26 А, потужність дорівнює 10 Вт, напруга – 32 В, а швидкість обертання валу
двигуна – 310 об/хв. При збільшенні сили струму в ланцюзі такі характеристики, як напруга і потужність також збільшуються. В той же час швидкість обертання валу залишається постійною. Така картина спостерігається, доки струм не досягне значення близько 0.47 А. При цьому потужність двигуна зросте і буде в 3 рази більшою, ніж досі, тобто вона буде
дорівнювати 30 Вт, напруга близько 70 В, а швидкість обертання, як і
раніше, – 310 об/хв. Потім без значного збільшення струму і інших характеристик швидкість двигуна стрибком змінюється до величини 750 об/хв за
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хвилину, на 440 об/хв більше. Таким чином, швидкість стрибком збільшується більш, як в 2 рази! Підпис під рисунком А. Зоммерфельд зробив наступного змісту: «Тільки 1/3 роботи є корисною, 2/3 роботи втрачається».
Поясненню цієї дивної поведінки функціонування електромотора і
присвячені були доповідь і статті. А. Зоммерфельд зробив висновок, що
мотор втратив 2/3 своєї потужності на підтримання резонансних коливань ніжок стола. Для пояснення цього факту він дослідив згинні коливання ніжок стола.
Зоммерфельд привів якісний рисунок картини, що спостерігається,
який нами наведено на рис. 4. Тут зображені ніжки (довжиною l) стола,
які знаходяться під дією ваги Q та створюваної при обертанні ексцентрично розташованої ваги періодичної горизонтальної сили. Ця сила викликає згинні коливання ніжок, прогин яких позначено на рисунку як y .
Коли двигун досягає швидкості обертання валу 310 об/хв, згинні коливання ніжок стають значними настільки, що стільниця починає досить помітно коливатись, як тверде ціле, в горизонтальній площині. Оскільки в експерименті змінювалась частота збуджуючої сили, а амплітуда залишалась, як і раніше, малою, то поява помітних коливань зі значною за величиною амплітудою свідчить про реалізацію умови резонансу їх коливань.

Рис. 3 – Характеристики електродвигуна
в залежності від сили струму

Рис. 4 – Модель згинних
коливань ніжок стола

Саме до такого висновку і прийшов А. Зоммерфельд. При додатковому збільшенні струму в двигуні коливання лише підсилюються. Вся додаткова енергія двигуна при цьому витрачається на внутрішньому демпфіруванні при згинних коливаннях, тобто поглинається цими коливаннями. Тому не відбувається збільшення швидкості обертання валу двигуна. В тому, що коливання були резонансними згинними коливаннями
ніжок стола, А. Зоммерфельд упевнився, використавши відому формулу
Релея [37], яка визначає основну частоту згинних коливань консольного
стержня з масою M k на вільному кінці. Ця формула дає значення кру92

гової частоти p в залежності від довжини стержня l і його жорсткості
на згин E J . Вона має вигляд

p2 

3E J
l 3M k

.

(1)

А. Зоммерфельд розрахував резонансну частоту, використавши наведену формулу з припущенням, що кожна ніжка несе вагу маси
M k  Q / (4g) , тобто відповідну чверті ваги двигуна. В його знаменитих
роботах ця формула читається як формула для частоти n, записаної не
в радіанах

n

P 1

2 

3gE J
l 3Q

.

(2)

У розрахунках модуль пружності приймався рівним 105 кгс/см , а
вага - Q  40 кгс. Теоретичне значення частоти дорівнювало 335 об/хв.
Тільки після того як збільшився струм (а отже і напруга, і потужність
двигуна), мотор опинився в стані, що відповідає швидкості обертання
валу, яка створює вплив поза резонансною зоною згінних коливань ніжок. Двигун стрибком, вказаним на рис. 3, збільшив швидкість обертання до 750 об/хв. На рис. 3 суцільна крива швидкості обертання валу має
другий загин трохи вище 750 об/хв. При цій швидкості А. Зоммерфельд
спостерігав другий резонанс. В умовах, коли швидкість валу перевищувала 750 об/хв, згінні вертикальні коливання дошки стола мали резонанс, що призводило до збільшення поглинання енергії двигуна коливальною системою - стільницею і уповільненню обертання валу. Після
проходження резонансної зони відбувався різкий стрибок значення кутової швидкості обертання, хоча потужність двигуна при цьому змінювалась при керуванні плавно. Зоммерфельд описав також можливість
різкого збільшення кутової швидкості двигуна шляхом примусового припинення резонансних коливань.
Видатний вчений-механік Степан Прокопович Тимошенко повторив
дослід А. Зоммерфельда, використавши маленький електромотор, закріплений на гнучкій сталевій балці на двох опорах. Як пише С. П. Тимошенко, «...коли система знаходилась в резонансі, мали місце сильні
згинні коливання балки. Натисканням руки на балку ці коливання відвертались, і легко демонструвалось раптове збільшення швидкості мотора». С. П. Тимошенко не лише повторив дослід А. Зоммерфельда, він
також вперше назвав неочікувані явища взаємодії функціонування двигуна і коливальної системи фундаменту «ефектом Зоммерфельда».
Слід зауважити, що згадується ефект Зоммерфельда тільки в виданні
1928 р. книги С. П. Тимошенка [41].
2
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Отже, А. Зоммерфельд експериментально зробив відкриття ефекту
взаємодії роботи двигуна, чи, іншими словами, механізму збудження, і
коливань фундаменту (коливальної системи), а також правильно вказав
причину, яка породжує цей ефект. А саме: внаслідок витрат енергії коливальною системою на своєму внутрішньому демпфіруванні, двигун
втрачає 2/3 своєї потужності на підтримання резонансних коливань з
помітною, тобто немалою, амплітудою.
Теорія В. О. Кононенка: системи з обмеженим збудженням. Обґрунтовані рівняння сукупної системи: коливальна підсистема та електродвигун, який обертає масу, вперше були отримані відомим французьким вченим І. Рокаром [38]. Але він припустився помилки у знаках членів
рівнянь, що було успішно виправлено І. І. Блехманом, який в 1953 р.
опублікував [2], присвячену самосинхронізації вібраторів.
Віктор Олімпанович Кононенко, роботи котрого цитуються в кожній
книзі та майже в кожній статті по ефекту Зоммерфельда, високо цінуючи
результати, які отримав І. І. Блехман, поглянув на ефект Зоммерфельда
з точки зору нестійкості і нереалізованості коливань різних механічних
систем в деяких частотних діапазонах. В. О. Кононенко поставив за мету
дослідження властивостей коливальних систем, коли вони знаходяться
під збудженням від пристроїв, які мають відносно малу потужність. Він
назвав такі коливальні системи системами з обмеженим збудженням, а
сам механізм (електродвигун) - неідеальним джерелом енергії. В [8], яку
потім було перекладено англійською [21], В. О. Кононенком була побудована послідовна теорія взаємодії коливальних систем різного роду
(лінійних, нелінійних, параметричних, автоколивальних) з джерелами
енергії. В даній теорії задача про взаємодію джерела збудження з механічною коливальною системою полягає у визначенні координат, що описують функціонування приладу (джерела збудження), який створює
змінні в часі механічні сили, у визначенні цих сил і коливань механічної
системи, які вони викликають. У силу виконання закону збереження
енергії взаємодія механічної коливальної системи і механізму збудження існує завжди, однак часто зворотній вплив з боку системи на механізм виявляється нехтовно малим.
Згідно теорії В. О. Кононенка, розглянемо змушені коливання лінійної
системи з одним ступенем свободи, яка отримує збудження від неідеального джерела енергії - електродвигуна, враховуючи при цьому обидві
системи: коливальну і збуджуючу. Динамічна система, яка моделює експеримент А. Зоммерфельда, подана на рис. 5. Нехай джерело енергії,
двигун D , обертає ротор (з моментом інерції I ), на валу якого закріплено
неврівноважену масу m , що розташована на відстані a від осі обертання.
При обертанні маси m виникає сила інерції, її вертикальною
складовою є

m a
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d 2 (cos   1)
dt 2

,

і вона діє на пружину жорсткістю k як на фундамент, на якому встановлено двигун. Нехай рушійний момент електродвигуна відомий, відпові-

 ,
дає статичній характеристиці двигуна і може бути записаний як M 

 

тобто як функція швидкості обертання валу двигуна. Крім того, двигун

 .
має відомий момент сил опору обертання ротора H 

 

Рис. 5 – Система, яка моделює експеримент А. Зоммерфельда

Опір коливальному руху пружини врахуємо у вигляді лінійної сили  x .
.
  d  dt , x  dx dt .
Тут ( ) позначає диференціювання за часом, 

Тоді кінетична енергія T і потенціальна енергія  загальної системи
виражаються у такий спосіб

1

2
T  2 m 1x 





1
 sin  2  1 I 
 2;
m  x  a 
2
2
1 2
k x  m g a cos ,
2

(3)

де m1 - маса двигуна.
Рівняння Лагранжа другого роду з урахуванням сил опору запишемо
у вигляді

 2 cos   m a 
 sin ;

m 0 
x   x  k x  m a 


  H  
   M 
   m a 
x sin   m a g sin   I 1 ,
 I 
де m 0  m1  m ; I 1  m a

2

(4)

- момент інерції маси m ;  - нелінійна

 , 
 , .
функція змінних 
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Як випливає із системи (4), яка є нелінійною (як і будь-яка функція

x sin  - момент, що створюється силами інерції маcos  , sin  ), m a 
си m при її коливаннях на пружині. Цей момент виражає зворотній
вплив коливальної системи на функціонування джерела енергії - ротора
з неврівноваженою масою. Його вплив буде тим більшим, чим більшою
буде амплітуда коливань x . І можна очікувати, що найбільш значним
цей вплив виявиться в умовах резонансних коливань.
В умовах резонансу, коли розстройка між частотою власних коли-

  d  / dt є малою
k / m 0 і частотою збуджуючої сили 
величиною, введемо малий параметр  . Тоді різницю частот, чи роз    . Збустройку, в умовах резонансу запишемо у вигляді     
0
2


джуючу силу ( m a  cos   m a  sin  ) і силу тертя  x будемо вбавань  

чати також малими, вважаючи, що m / m 1  1 ,  / m1  1 і m / I  1 .
Згідно з прийнятими обмеженнями рівняння матимемо наступний вигляд з точністю до членів порядку  :
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Доданок m a g sin  опущений як такий, що не представляє особливого інтересу. При   0 рівняння (5) описують гармонічні коливання і

  const . Тому при   0 коливання
обертання з постійною швидкістю 
 - близька до постійної, тобто є функбудуть близькі до гармонічних, а 
цією, що повільно змінюється. Відшукувати змінні будемо, дотримуючись
асимптотичних методів Боголюбова – Митропольського [3], у вигляді
x  A cos    B  , коли

dx
d
  A sin    B  та
 .
dt
dt

(6)

При цьому нові змінні A , B ,  будуть функціями, які повільно змінюються в часі t . Виконуючи заміну змінних і усереднюючи отримані
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рівняння по швидкому часу - куту    t , для нових змінних отримаємо
систему рівнянь у вигляді

 dA


2

   q2 A  q1
sin B  ;

2 

 dt





dB
q 2
     1 cos B  ;



dt
2 A




 d     M     1 q A  sin B  .
3


 dt
2




(7)

Розглянемо розв'язки даної системи при усталених стаціонарних режимах, які відповідають випадку, коли A , B і  є постійними. Тоді,
прирівнюючи праві частини рівнянь (7) до нуля, отримуємо


m
4 2
A 
m0 4 2    2   2 2 / m2



0



tg B 
.

2m0     


(8)

А рівняння для визначення  має вигляд

1     M     H    

 2 2
 A 0.
2

(9)

Система може здійснювати коливання тільки з частотою  , яка задовольняє рівнянню (9), що має декілька коренів. Як видно з (9), частота
 залежить як від характеристик двигуна M () і H () , так і від амплітуди коливань A .
Рівняння (9) можна вважати рівнянням рівноваги моментів рушійних
сил і сил опору. Якщо почленно помножити його додатки на  і врахувати,
що N1     M     - потужність джерела енергії, N 2     H     потужність, яка витрачається на внутрішньому опорі двигуна при обертанні валу, а доданок  2 A 2  / 2 є потужність, яка витрачається на подолання сили демпфірування при коливаннях пружини, то рівняння (9)
можна записати, як співвідношення потужностей

N1     N 2    

1
  2 A2  0 .
2

(10)
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Співвідношення моментів (9) та співвідношення потужностей (10)
легко отримати з перших інтегралів рівнянь руху, для чого помножимо
 і складемо обидва
перше рівняння (4) на  x , друге рівняння - на 
рівняння. В результаті отримуємо

1 d
d
2 1
 sin  2  
m1  x   m  x  a 


2 dt
2 dt 
1 d  2 1 d 2
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  2 k dt x  m g dtd (a cos) 
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Проінтегруємо цей вираз по часу і запишемо
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    dt   E0 ,
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 dt 

0

де E 0 - постійна часу.
В лівій частині співвідношення (12) представлено повну енергію Ek
відповідної консервативної системи Ek  T   , що випливає із порівняння (3) і (12).
Інтеграл в правій частині (12) виражає співвідношення підведеної і
витраченої енергій. При сталих режимах m0 виконує вимушені коливання, а вал двигуна обертається з постійною швидкістю   d  dt .
При цьому енергія всієї системи при усталених режимах, які відповідають положенню рівноваги системи, тобто розв’язку (8), (9), описується функцією, яка не залежить від часу. Тому енергія неконсервативної частини EH
2


   H 
  d     dx   dt  const ,
EH    M  
 
 dt
 dt  
0


тобто

dEH
 0 , звідки випливає
dt
   H 
   d     x 2  0.
M 

 dt
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(13)

(14))

Дане співвідношення в першому наближенні в умовах резонансу, коли       0 , і після процедури усереднення по швидкому часу  ,
співпадає з рівнянням (10).
Щоб відповісти на запитання про те, який з можливих стаціонарних
режимів руху може бути реалізований, необхідно дослідити усталеність
можливих режимів. Склавши лінеарізовані рівняння в варіаціях і записавши критерії стійкості Рауса – Гурвіца, отримуємо, що вони потребують
(серед кількох додаткових умов) виконання нерівності виду

d 1
0
d

(15)

для стійкості стаціонарних режимів, відповідних положенню рівноваги.
Тепер представимо якісно на одному графіку (рис. 6) потужність дже-

 I   (на рис. 6 наведено графіки трьох різних потужностей
 

рела N1

двигуна при ( i  0, 1, 2 ), що відповідають різним фізичним параметрам
функціонування
двигуна,
і
потужність,
яка
споживається

N3   N2     A22 /2). Зауважимо, що графік потужності  A22 / 2
буде мати пік, який відповідає резонансу амплітудно-частотної характеристики A() , яка має максимум при    . Тоді величини  1 , які
відповідають точкам перетину потужностей, є коренями рівняння (10).
При цьому умова стійкості (15) виконується на «зростаючих» ділянках
потужності N 3 () , (де d N 3 / d   0 ), тобто, наприклад, на інтервалах 1   4 , 3  6 , але не виконується на спадаючій ділянці
N3    , наприклад, від точки 4 до 0. Представимо тепер, що ми можемо керувати потужністю двигуна, змінюючи його фізичні параметри. Керуванню будуть відповідати, як ми бачили на рис. 3, зміна значень 
(об/хв, на рис. 3). Вихідна потужність і  повинні змінюватись в деякому розумінні пропорційно. У такий спосіб, керуванню двигуном для збільшення  відповідає переміщення характеристики N1    вгору на
рис. 6. Мова йде про дуже повільне, квазістаціонарне переміщення. При
(0)

переміщенні від характеристики N1



(1)

до N1



для стаціонар-

них режимів  змінюється від 1 до  4 . При цьому чим гостріший
резонанс, тим менша різниця  4  1 . В точці 4 маємо границю області стійкості, далі відбувається стрибок в точку 5, при цьому різниця
5   4 може бути досить великою. Нагадаємо, що в експерименті
А. Зоммерфельда швидкість  стрибком більш чим подвоювалась. По-
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(1)

дальше повільне переміщення від N1



(2)

до N1



буде супрово-

джуватись поступовим зростанням  від 5 до 6 .

Рис. 6 – Порівняння потужності джерела і потужності, що споживається

Спостерігач буде бачити даний процес наступним чином: спочатку
збільшення вихідної потужності супроводжується ростом амплітуди коливань (сходження від точки 1 до точки 4) без помітної зміни  , і після
досягнення піку як резонансної кривої, так і  A 2 2 / 2 настане різкий
(1)

стрибок  , без зміни N1



від  4 до 5 . Саме таку картину опи-

сав Зоммерфельд. А пояснив її теоретично і аналітично В. О. Кононенко, який також провів ряд експериментів. Вичерпна повнота пояснення
дослідів Зомерфельда, присутня в роботах В. О. Кононенка, дає підставу для того, щоб назвати сукупні явища, до яких призводить взаємодія
джерела енергії і коливальної системи, ефектом Зомерфельда –
Кононенка.
Розвиток теорії ефекту Зоммерфельда – Кононенка. За минулі
після опублікування книги В. О. Кононенка півстоліття науковий розділ
«Коливальні системи з обмеженим збудженням» отримав розвиток в
декількох напрямках. Перш за все відмітимо п’ять основних магістралей
розвитку.
1. Взаємодія коливальних систем з неідеальними джерелами енергії
різної фізичної природи; як неідеальне джерело розглядались: електромеханічний збудник, гідравлічний і пневматичний, електромагнітний,
електродинамічний, електростатичний, магнітострикційний, електрострикційний, п'єзозбудник і двигун внутрішнього згоряння.
2. Взаємодія коливальних систем різного типу коливань: змушених,
параметричних, автоколивань і змішаних (змушених і параметричних,
змушених і автоколивань, параметричних і автоколивань, змушених па100

раметричних і автоколивань), віброударних, з частотою, що випадково
змінюється, з урахуванням запізнення з неідеальними джерелами енергії.
3. Взаємодія коливальних систем з механізмами збудження при урахуванні властивостей оточуючого навколишнього середовища, тобто
при врахуванні витрат енергії на випромінювання і на подолання опору
гідросередовища чи твердого середовища, що деформується.
4. Дослідження принципово різних режимів взаємодії в системі «коливальна підсистема – механізм збудження», а саме, перехідних і усталених-стаціонарних: які відповідають положенню рівноваги, періодичних
(квазіперіодичних) і хаотичних.
5. Розвиток та дослідження методами сучасної теорії динамічних систем моделі взаємодії серцево-судинної та респіраторної систем, модифікованої урахуванням зворотного впливу діяльності серця на основні
параметри дихання такі, як амплітуда і частота респіраторної системи.
Коротко охарактеризуємо, що зроблено в кожному з перерахованих
розділів.
У першому розділі, безумовно, найбільш детально розглянутим механізмом збудження обмеженою потужності є електромеханічний збудник, тобто неврівноважений ротор або кривошипний механізм з пружиною, що приводяться в рух електродвигуном. Такий механізм вивчався
в згадуваних вище роботах А. Зоммерфельда, І. Рокара, І. І. Блехмана,
В. О. Кононенка, а також у дослідженнях Л. Пуста [7]. Гідравлічний механізм, або гідрозбуджувач, в якому сили створюються змінним тиском в
гідросередовищі, яке рухає поршень, зазвичай моделюється дією двох
двигунів обмеженої потужності. При цьому один формує амплітуду, а
інший частоту впливу на коливальну систему. Перші роботи в цьому
напрямку належать академіку РАН К. В. Фролову і його учням [1]. Електромагнітний збудник генерує сили, які створюються за рахунок зміни
магнітного поля при дії на феромагнітне тіло. Цей напрямок створено
роботами К. Ш. Ходжаєва [4]. Електродинамічний вібратор функціонує
на генерації сил, що діють на провідник зі струмом в магнітному полі.
Для такого роду механізму математична модель була створена в [10].
Електростатичний збудник працює на основі руху провідників і пластин
конденсатора, заряд яких змінюється в часі [4]. Принцип генерації змінної сили в магнітострикційних, електрострикційних і п’єзозбуд-жувачах
заснований на деформації деяких твердих тіл в змінних електромагнітних полях [4, 11, 16]. Двигуни внутрішнього згоряння, які широко використовуються в техніці як механізми обмеженої потужності, вивчені досить
докладно і добре в серії робіт В. Л. Вейца і О. Є. Кочури [4].
Другий розділ теорії коливальних систем з обмеженим збудженням є
найбільш вивченим. Перш за все, це роботи учнів і колег В. О. Кононенка,
а саме роботи К. В. Фролова [1], С. С. Корабльова [8], Р. Ф. Ганієва [5,
6], М. Ф. Діментберга [18], а також іноземних авторів. В книзі А. А. Аліфова і К. В. Фролова [1] дається докладний аналіз динаміки автоколивальних систем, які взаємодіють з джерелами енергії, при наявності різноманітних нелінійних пружних в'язей, періодичних, параметричних взаємодій та запізнювання. Цікаві результати були отримані М. Ф. Діментбер101

гом і К. В. Фроловим при дослідженні ефекту Зоммерфельда – Кононенка в системі з параметрами, що випадково змінюються. Було показано,
що при непередбачуваній зміні власної частоти можливий перехід через
резонанс без ефекту Зоммерфельда – Кононенка, при цьому амплітуди
коливань, а відповідно і споживання енергії - значні по величині.
До третього напрямку відносяться роботи, де досліджуються конкретні
суцільні деформівні тіла та навколишні середовища, що мають неідеальне
збудження. Найбільш дослідженим ефект Зоммерфельда – Кононенка є
для такої розподіленої пружної системи, як стрижень. Типи коливань та
їх стійкість розглядались для різних стрижнів у [9, 19, 20]. Цікавими є
результати досліджень [22, 23], метою яких було виявлення характерних рис обмеженого збудження систем, коли основна доля енергії, що
споживається системою, відповідає енергії, що переноситься однорідними хвилями, а не споживається на внутрішньому демпфуванні. Конкретний розгляд даної проблеми було проведено на прикладі коливань
нескінченної пружної пластини, контактуючої з акустичною рідиною, при
збудженні електродвигуном обмеженої потужності [22, 23]. Специфіка
таких систем полягає в тому, що не можна застосовувати резонансні
методи, які, наприклад, можна застосовувати у задачах збудження
хвиль у нескінченному просторі двигуном на пружному фундаменті [24].
Нарешті зауважимо, що до даного напрямку досліджень також належать роботи по вивченню явищ взаємодії ґрунтів та двигунів з дебалансами. При вібраційних дослідженнях ґрунтових основ споруд (побудови
амплітудно-частотних характеристик) з використанням поверхневих
штампів виникає проблема оцінки необхідної потужності двигуна, який
приводить в рух дебаланси. В ситуації, подібній умовам зазначеного
вище експерименту А. Зоммерфельда, вібраційний момент зростає при
збільшенні маси вібромашини і при резонансних явищах в ґрунтовому
середовищі, наприклад, при певній висоті шару пружно-податливого
ґрунту на жорсткій підстилаючій основі. В околиці резонансних частот
системи вібраційний момент дебалансу може перевищувати момент на
валу двигуна, при цьому усталені коливання системи будуть неможливими в деяких діапазонах частот (ефект Зоммерфельда – Кононенка).
Результати розробки чисельно-аналітичної методики порівняння моменту на валу двигуна вібромашини і вібраційного моменту від гармонічних коливань системи «масивний штамп-шарувата ґрунтова основа»
було опубліковано в [13]. Для визначення реакції та руху поверхні ґрунтового середовища при вібрації поверхневого штампа використовувалось числове моделювання на основі розв’язку динамічних контактних
задач методом ортогональних поліномів. Слід також відзначити роботи
М. П. Ярошевича і Ю. В. Міхліна зі співавторами по дослідженню в цьому напрямку [12, 14].
Четвертий розділ теорії коливальних систем з обмеженим збудженням складають нові дослідження у цій галузі з аналізу найбільш типових
режимів взаємодії. В наш час надшвидких комп’ютерів та обчислювальних станцій стало можливим проаналізувати режими, які неможна описати аналітичними формулами. Оскільки всі задачі теорії коливальних
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систем з неідеальним джерелом енергії є нелінійними, то аналітично
отримати їх розв’язки не можливо. Однак отримати числовий розв’язок
можливо. Тому чисельне моделювання, перш за все, було застосоване
для отримання розв'язку для перехідних режимів [1].
Принципово новий клас усталених режимів становлять хаотичні, які в
задачах теорії коливальних систем с обмеженим збудженням вперше
були знайдені та отримані в роботах автора у співпраці з Є. Д. Печуком
та О. Ю. Швецем [11, 27 – 32], починаючи з 1986 р. За останній час лавина наукових робіт була опублікована саме зі специфіки хаотичних режимів в системах з неідеальним збудженням. Такі роботи виконуються у
науковій школі під керівництвом відомого бразильського вченого
Х. M. Балтазара [15 – 17, 19, 33], що свідчить про зацікавленість до задач теорії коливальних систем з обмеженим збудженням та нашими з
О. Ю. Швецем пріоритетними результатами.
Проблеми моделювання процесів в біофізиці останнім часом є надпопулярними і нагальними. Відомо, що робота серця знаходиться в тісному зв'язку з діяльністю легенів, і моделювання їх взаємодії являє собою важливу і дуже актуальну задачу сучасної біофізики. Основним експериментальним матеріалом для моделювання серцевих ритмів є електрокардіограми (ЕКГ). До недавнього часу, іррегулярність поведінки
ЕКГ, яка спостерігається у здорової людини, пояснювалася лише наявністю стохастичної складової, пов'язаної з впливом на серцево-судинну
систему випадкових сигналів, що виникають, наприклад, в результаті
діяльності органів почуттів під впливом навколишнього середовища. У
зв'язку з відкриттям явища детермінованого хаосу, для моделювання і
діагностики серцевих ритмів останнім часом широко застосовується нелінійна динаміка, заснована на сучасній теорії динамічних систем. Можливість виникнення хаотичних режимів у динамічних системах, які не є
за своєю природою стохастичними, дозволяє по-новому пояснювати
багато закономірностей серцевих ритмів і досліджувати вплив параметрів існуючих моделей на результуючу динаміку. Метою наших робіт [25,
26] був розвиток і дослідження методами сучасної теорії динамічних
систем моделі взаємодії серцево-судинної та респіраторної систем, модифікованої урахуванням зворотного впливу діяльності серця на основні параметри дихання такі, як амплітуда і частота осциляцій. При цьому,
респіраторна система моделювалася як генератор Заславського [25,
26], що описує свого роду джерело енергії. Таким чином, серце розглядалося як коливальна система під дією обмеженого збудження. В результаті виявлено, що урахування зворотного механічного впливу серця
на дихання, призводить до хаотизації сталих режимів моделі, які, згідно
з дослідженням ритмограм серця, є характерною особливістю нормального функціонування кардіосистем.
На закінчення вважаємо вказати на одне важливе застосування задач теорії коливальних систем з обмеженим збудженням. До систем
рівнянь виду (5) призводять задачі про рух ракет з малою асиметрією
властивостей при проходженні через шари атмосфери. При розгляді
задачі про рух тіл, які опускаються на Землю, відомий американський
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вчений А. Х. Найфе та його колеги [34 – 36] моделювали їх коливання
рівняннями з параметрами, які повільно змінюються. В такому випадку
періодичне збудження коливань також має частоту, яка не є наперед
заданою величиною, а змінюється в часі, причому її величина залежить
від коливань об'єкта. Таким чином, задача зводиться до розв'язання
системи виду (5). Зокрема, рух тіла, що обертається при спуску через
шари атмосфери на Землю, може бути описаний системою рівнянь

  i I I 1     2    K exp i          2    2   ;
x
0
0 
1


(16)

2
2


    0    2    1 Im  exp  i    ,
де I x та I - поздовжній і поперечний моменти інерції тіла;  - комп-

   ;  - постійна; параметри K ,  ,  ,  лексний кут атаки; 
0
1
i
2

функції повільного часу T 2   t .
Система рівнянь (16) може розглядатись як коливальна система з
неідеальним збудженням, оскільки частота збудження залежить від коливань і навпаки. Методи дослідження цієї важливої проблеми техніки
професор А. Х. Найфе запозичив з робіт та теорії В. О. Кононенка, що
він неодноразово підкреслював [34, 36]. Більш того, він включив в курс
лекцій [36] з теорії нелінійних коливань розділ, присвячений теорії українського академіка В. О. Кононенка - коливальні системи з неідеальним
збудженням. Високо цінуючи роботи В. О. Кононенка, саме А. Х. Найфе
сформулював перші задачі по дослідженню неідеальних систем
Х. M. Балтазару, який був у нього на курсах підвищення кваліфікації.
На закінчення підкреслимо, що розділ механіки – коливальні системи
з обмеженим збудженням, фундамент якого заклали наукові роботи талановитого вченого, всебічно освіченої людини Віктора Олімпановича
Кононенка, який читав лекції у багатьох наших університетах та семи
університетах Сполучених Штатів Америки, плідно надалі розвивається
і сьогодні.
Висновок. Таким чином, дослідження ефекту Зоммерфельда –
Кононенка, який в силу виконання закону збереження енергії існує завжди (однак часто зворотна дія збоку систем на механізми виявляється
нехтовно малою), за останні півстоліття набули широкого та всебічного
розвитку і пояснили цілу низку цікавих механічних та фізичних явищ.
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ЭФФЕКТ ЗОММЕРФЕЛЬДА – КОНОНЕНКО
И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Приведены краткая история формирования раздела механики – системы с
ограниченным возбуждением, и его развитие, обзор экспериментов
А. Зоммерфельда и фундаментальных работ В. А. Кононенко и А. Х. Найф.
Выделены наиболее исследованные и перспективные направления развития
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проблематики взаимодействия систем с механизмами возбуждения при учете
свойств окружающей среды.
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THE SOMMERFELD – KONONENKO EFFECT AND ITS STUDIES
A brief history of the formation of the section of mechanics — a study of
systems with limited excitation and its development in modern mechanics are
presented in this paper. A review of A. Sommerfeld’s experiments and the
fundamental works of V. A. Kononenko and A. H. Naif are presented. New studies in
this direction and a significant number of scientific papers has been published,
which indicates their relevance and interest in them.
Keywords: Sommerfeld – Kononenko effect, limited power, dynamical chaos.

This article is a modest tribute to the memory of the outstanding
Ukrainian scientist and academician of the Academy of Sciences of Ukraine,
V. O. Kononenko, on occasion of the 100th anniversary of his birth in
September 2018. Scientific works by V. O. Kononenko formed a new
direction in mechanics – a study of systems with limited excitation. The
history of the formation of this direction and its development in modern
mechanics are presented in this paper. Studies in this area are based on
experiments by A. Sommerfeld, who discovered the effect of the interaction
of the engine (excitation mechanism) and the foundation oscillations
(oscillatory system). V. O. Kononenko has set the goal of studying the
properties of various systems under excitation by devices with relatively low
power. He called such vibrational systems «systems with limited excitation»,
and the devices of excitation (electric motors) «limited sources of energy».
This direction was widely developed since then. The interactions of systems
with different types of oscillations were most deeply studied. The problem of
interactions when properties of the environment (for example, a solid
deformed medium) are taken into account has been successfully solved.
American scientist A. H. Nyafeh formulated problems of interaction in missile
technology and solved a number of specific problems. New studies in this
direction for chaotic regimes were developed in more detail. A significant
number of scientific papers has been published. Among those papers are
works of Brazilian school of mechanics led by Professor H. M. Balthazar.
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РАЗВИТИЕ ЛИНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ
С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ
Для описания текучести стали используется предположение о том, что
поведение материала на пике-зубе течения и последующее резкое падение
напряжения течения связано с освобождением дислокаций. Возникающие при
этом неоднородности в виде полос Людерса – Чернова рассматриваются как
полосы сдвига структурных слоёв под действием внешней нагрузки в
состоянии пластичности.
Ключевые слова: текучесть, локализация, полосы сдвига, задача Йоффе.

Введение. В ряде экспериментов показано как развитие полос локализации в теле под действием нагрузки происходит в состоянии текучести [8, 10]. В экспериментальных работах [7] установлено, что полоса
локализации распространяется в теле с постоянной скоростью V . В то
же время, в моделях пластической деформации [1 – 3, 7, 9] не определяется эта скорость и не делаются попытки дать этому процессу физическое объяснение. В [4] дается оценка скорости, полученная из аналитического решения. Однако такое решение не отвечает большинству
материалов, так как оно требует наличия на диаграмме напряжений-деформаций материала только упругого состояния и состояния упрочнения.
В стали и сплавах, а также ряде других используемых на практике
материалах, полоса локализации развивается в виде полосы сдвига
между структурными слоями (слоями атомов в кристаллической решётке, слоями зерён и т.п.). Существует ряд свойств, которые сближают
линию локализации с процессом образования трещины II типа [6]: наличие скачка поперечных перемещений v, действующие на берега трещины и полосы локализации касательных напряжений. Однако линия
локализации обладает рядом особых свойств, таких как возможность
«залечивания» из-за обратимого характера сдвига структурной решётки.
Решение задачи динамики установившегося процесса движения трещины описано в [11]. В то же время, оригинальное решение [11] описывает трещину I типа, и процесс залечивания в этом случае не имеет
физического смысла.
В данной работе рассматривается линия скольжения постоянной
длины, движущаяся с постоянной скоростью в бесконечном теле. В
этой модели принято предположение о том, что сдвиг полосы происходит в вершине и «залечивание» – на другом конце. Полученное ре1
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шение показывает особенности, присущие движущимся дислокациям и
позволяет дать физическое объяснение происходящим процессам.
Описание модели. Для моделирования механизма развития полос
Людерса – Чернова в мягкой стали, которая состоит из феррита с включениями существенно более прочного перлита, рассматривается сдвиг
 двух соседних зерен перлита и феррита под действием сдвигающего
усилия Т. Если принять в зерне феррита модель упругопластического
поведения, а в зерне перлита – модель хрупкого разрушения, то можно
охарактеризовать зависимость касательного напряжения  (   T /  ) от
деформации сдвига  (    /  ) между двумя зернами зависимостью,
которая обобщает модель Новожилова [9] образования трещины в упругом теле

  G   /  C  exp   /  C    0 1  a /  C  1  exp   /  C   ,

(1)

где  C – деформация на пределе прочности на сдвиг:

 C  G exp  1   0 1  a  1  exp  1  .
Первое слагаемое в формуле (1) отвечает разрушению зерна перлита,
а второе – упругопластической деформации феррита.
Из закона (1) следует, что система 2-х зерен при  C     m , где  m
– минимальное напряжение, может находиться в трех равновесных состояниях, отвечающих значениям  равным 1 ,  2 ,  L . Состояние    1
отвечает восходящему участку, при    2 – ниспадающему участку, а
   L – состоянию упрочнения. При этом положение равновесия    2
неустойчиво, а два других положения равновесия устойчивы. Пара зерен,
оказавшаяся в состоянии взаимодействия по закону нисходящего участка
кривой    неизбежно перейдет во взаимодействие по закону участка
упрочнения    L . Если бы все пары зерен двух смежных слоев, пересекающих тело, оказались в таком состоянии, то оно перешло бы в состояние идеальной пластичности. Из сказанного следует, что в упругом
теле, находящемся в состоянии устойчивой равновесной деформации,
взаимодействие по закону нисходящего участка кривой    может
существовать только локально. Вследствие этого о подобных участках
можно говорить как о линиях разрыва перемещений в сплошном теле
или о линиях скольжения. Вокруг этих линий все зерна находятся в состоянии устойчивого взаимодействия по закону восходящей ветви кривой    , в соответствии с чем, разрыв перемещений отсутствует.
Постановка задачи. При теоретическом исследовании равновесных
деформаций упругопластических тел всегда можно трактовать тело как
сплошную среду, используя методы теории пластичности. Однако, можно учесть не только формы равновесия, когда все зерна взаимодейст111

вуют по закону восходящей (устойчивой) ветви кривой    , но и такие
формы, когда в теле возникают разрывы перемещений, между берегами которых осуществляется взаимодействие по закону нисходящей
ветви кривой    (рис. 1). Форма и размеры этих разрывов заранее
неизвестны. Они могут быть определены из уравнений теории упругости при задании на берегах каждой линии разрыва соответствующих
граничных условий, вытекающих из закона (1), при    C .

Рис. 1 – Зависимость

 

, построенная на основании формулы (1)

Строгая постановка и решение этой нелинейной задачи представляют определенные трудности, ввиду чего сформулируем приближенный подход на основе следующих упрощающих допущений:
1) соотношение между напряжениями и деформациями на восходящем (устойчивом) участке кривой (    L ), т. е. во всей области тела,
где сохраняется его сплошность, отвечает закону Гука;
2) уравнения равновесия и формулы, связывающие деформации с
перемещениями, принимаются в линейной форме, т. е. задача трактуется как геометрически линейная;
3) нисходящий участок зависимости    аппроксимируется в простейшем варианте:

   C H  1   *  ,  *     C ,  *  0  ,
где H  x  – функция Хевисайда:

1 при x  0
H  x  
.
0 при x  0
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Постоянная 1 может быть выбрана из соображений наилучшей аппроксимации кривой    при    C . Определим 1 из условия

 C 1  u ,
потребовав тем самым, чтобы площадь, ограниченная аппроксимирующей кривой       и прямой    m на интервале  C     1 ,
была равна площади, которая ограничена кривой       и прямой

   m на интервале  1     L (рис. 1). Это условие равносильно требованию, чтобы аппроксимирующая зависимость давала то же значение плотности поверхностной энергии. Принятые упрощения приводят к
линеаризации всех уравнений задачи и дают возможность получить её
приближенное решение.
Представленная модель образования линии скольжения напоминает модель движения дислокации, когда «квантом» пластического сдвига
является смещение дислокации на расстояние, равное длине вектора
Бюргерса b0 . В принятой модели для поликристаллического материала
принято, что пластическая деформация развивается за счет пластических
сдвигов отдельных зерен (кристаллитов) и «квантом» пластической деформации в этом случае является сдвиг в пределах пары зерен  .
На рис. 2 показана линия разрыва перемещений. Раскрытия в отличие от трещины здесь не происходит, то есть показано перемещение u,
а не v. Принято энерго-независимое «залечивание», которое сглаживает закрытие в конце трещины. Принимая Кулоново трение и область
процесса Баренблатта, линейность сохранена.

Рис. 2 – Задача Иоффе для трещины II типа

Решение для движущейся полосы сдвига находится из статического
решения, умноженного на параметр YII    , называемого функцией
Йоффе. Параметр  представляет собой отношение скорости распространения полосы сдвига к скорости распространения упругой волны в
материале   V / cP . Из принципа суперпозиции следует, что реакция
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0
от касательных напряжений  xy   xy
 x  на Y  0 определяется из

статического
0
 xy   xy

решения

от

 x  , умноженного на

воздействия

касательных

напряжений

YII    .

Исходя из представленной выше модели, на поверхностях разрыва
перемещений будем иметь

 xy   0 .
Поскольку уравнения остаются неизменными, то решение в нашем
случае может быть получено непосредственно из результатов задачи
[11] с проскальзыванием. Таким образом, решения [11] изменяются на


 XX  aa   0 для X  a ;

u  xy   0  YII    a  X

для X  a ;
x
a X
2 1  k 2  

  xy
  0  aYII   

.
2 1  k 2  

 xy   xy
0

(2)

(3)

Здесь используется статическое решение, полученное в [2, 3], умноженное на функцию Йоффе YII    , которая в данном случае имеет вид

YII    





2k 1  k 2  2 k 2   2
R 

.

(4)

Модель пригодна для описания, как плоского напряженного состояния,
так и плоского деформируемого состояния. Тип модели обуславливается выбором параметра k , который определяется как отношение между
скоростью S - и P -волны

1  2  / 2 / 1   для плоского деформируемого состояния
k2  
.
1   / 2 для плоского напряжённого состояния

В (4) R    обозначена функция Релея



R     4 k 3 1   2 k 2   2  2k 2   2



2

 k 4 R  aP , aS  ,

где aS и aP – безразмерные параметры скорости S - и P -волны в материале соответственно
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aP  1   2 , aP  0 ,
aS  1   2 / k 2 , aS  0 .
В нашем случае

 L h /  0 a    L /   h / a 






   xy
/ 0 1

k 2 k2   2



.

2 k 3 1   2 k 2   2  2k 2   2



2

Из уравнения (2) замечаем, что




K II  2  xy
0



a .

Для медленно движущейся трещины II типа [9] была использована
модель области процесса Баренблатта. Полученные результаты будут
использоваться здесь для динамического дорелеевского случая. Длина
трещины (включая область процесса) 2a, и напряжение сдвига на Y = 0

  0 для  a  X  a  rP
 xy   0
,
 xy  X  для a  rP  X  a
0
где rP – длина области развития трещины;  xy
 X  – значение в условии гладкого закрытия,

0
1 a  xy      0 d 

  xy
    0 .
2
2
 a  rP
a 



Для динамического дорелеевского случая использование результатов
статического решения [6,11], которое получено в предположении о нулевой энергии «залечивания» (чтобы при этом не рассматривались
процессы в хвосте трещины), дает

 xy 



X X 2  a2
 X

a

2

a

X X a
 X

2

 xy   d

a

a2   2  X   

ar

P

 0      d
0
 xy
 f
a2   2  X   

;
для

X a
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u

x

0
 xy
  
   0

a 2  X 2 YII    a



 ar

2 1  k 2 

a2   2  X   

P

для

X a

для Y = 0, и, если rP  a , скольжение на каждой стороне трещины будет

TII YII   





2 1 k

2



a
.
2

(5)

Равенство (5) становится строгим в пределе при rp / a  0 и затем совпадает с (3), так как TII – модуль сцепления Баренблатта для трещины
II типа

TII 



K II    xy
0
2





2a .

(6)

Значение TII , так же как и K II во время динамического распространения трещины, зависит от  и, вероятно, также от истории распространения трещины.
Уравнение (6) показывает, что длина области скольжения

TII2

2a 




 2  xy
0



(7)

2

и скольжение на краях трещины



TII2 YII   



 


4 1  k 2   xy
0



.

(8)

Выражения (7), (8) зависят от модуля сцепления TII , перенапряжения

 xy
  0 и скорости. При медленном распространении линии скольжения

длина ее определена единственным образом, когда TII и  xy
  0 из-

вестны. Но в динамическом случае даже при единственном и известном
соотношении между TII и скоростью, уравнения, представляемые до
сих пор, не дают определение скорости. Длина трещины и накопленное
скольжение не могут быть определены в динамическом случае из одного только отношения устойчивого состояния: история, в результате которой достигнуто устойчивое состояние, должна также быть известна.
Диссипация энергии на переднем крае вычисляется таким же образом, как в случае медленного роста трещины, но диссипация полной
энергии также включает энергию трения вдоль всей области скольжения. Таким образом, энергетическое рассеяние на единицу области
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вдоль интерфейса после того, как импульс однонаправленного скольжения прошел мимо, будет

T 2Y   
dW
 2 f   II II
.
dS
2 1  k 2 





(9)

Отметим, что выражение (9) не содержит rP . Оно становится точным в пределе при rp / a  0 . Как будет показано позже, соответствующее выражение для диссипации энергии при дозвуковой скорости
трещины зависит от rP / a и исчезает в пределе при rp / a  0 .
Простой результат получен для отношения w pr между диссипацией
энергии в области процесса (то есть на переднем крае) и диссипацией
полной энергии






w pr   xy
0 / 0 .

(10)

Если скольжение имеет место в неоднородном материале, в котором происходит слабое взаимодействие между берегами трещины, то
недопустимо пренебрегать модулем «залечивания» H II . Изменения,
необходимые для ненулевого значения H II , незначительны [5]. Таким
образом, замена TII   TII  H II  должна быть сделана в уравнениях



(5) и (7), и замена TII2  TII2  H II2

 в (8) и (9), тогда как (10) остаться без

изменений. Уравнение (6) должно быть изменено на


K II ;
2

TII 




TII  H II    xy
0



2a .

Выводы. Предложено решение развития линий скольжения в условиях сложного сдвига. Решение построено путём введения в уравнения
для стационарной задачи функций специального вида, которые вносят
в уравнения состояния параметр времени.
Предложенный подход в перспективе применим к целому ряду задач
динамики полос локализации и может быть применён для рассмотрения
развития полосы сдвига под действием внешних нагрузок другого характера.
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РОЗВИТОК ЛІНІЇ КОВЗАННЯ З ПОСТІЙНОЮ ШВИДКІСТЮ
Для опису текучості сталі розглядається гіпотеза про те, що поведінка матеріалу на піку-зубу течії та подальше різке падіння напружень текучості
пов’язане з вивільненням дислокацій. Виникаючі при цьому неоднорідності у
вигляди смуг Людерса – Чорнова розглядаються як смуги зсуву структурних
шарів під впливом зовнішнього навантаження у стані пластичності.
Ключові слова: текучість, локалізація, смуги зсуву, задача Йоффе.
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R. R. Labibov
CONSTANT VELOCITY LOCALIZATION SLIP LINE DEVELOPMENT
Yielding of soft steels is described assuming the yielding peak and softening
behavior is connected to the process of dislocation release. Discrepancies created
during this process in the form of Lüders strips are described as shear lines
between structural layers (e.g. ferrite-pearlite boundary, interatomic lattice) under an
applied loading in a state of plastic yielding.
Keywords: yielding, localization, shear strips, Yoffe problem.

Experiments in [8, 10] show the process of localization of plastic deformation in solids in a form of Lüders strips. In empirical data [7] localized
band is shown to progress along the solid body at a constant rate V . However this works do not discuss the velocity this process occurs at. The solu118

tion [4] proposes analytical solution to the problem of plasticity localization,
yet it is applicable to certain type of materials with strain-softening behavior
under stresses that exceed elastic limit and require the segment of negative
slope on the stress-strain curve [5, 9].
Localized plasticity bands in soft steels are developed as the lines of internal slip between structural layers [1, 2] (e.g. crystal lattice, pearlite-ferrite
boundary). A number of properties such as displacement discontinuity v
and shear stresses at the edges plastic bands share with mode II cracks [6].
At the same time an ability to «heal» due to the reversible slip set the localized bands apart from the cracks. Steady crack propagation problem in given in [11]. The solution describes mode I crack and healing does not correspond to experimental observations in this case [Ошибка! Источник ссылки не найден.3].
Localization slip developing at a constant rate is described in this paper.
The model proposed assumes slip to occur at the tip of the line and healing
process at the end. The model exhibit properties typical for moving dislocations and allows to characterize physical processes in them.
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НАПРУЖЕНИЙ СТАН БІЛЯ ДОВІЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ТРІЩИН
НА ПРОДОВЖЕННІ ЖОРСТКОГО ВКЛЮЧЕННЯ
ЗА ДІЇ ЗСУВНОЇ ГАРМОНІЧНОЇ СИЛИ
Розв'язана задача про визначення динамічних коефіцієнтів інтенсивності
напружень для тріщин, які розташовані під кутом на продовженні смугового
включення. Включення розташоване в необмеженому пружному тілі, що
знаходиться в умовах деформації поздовжнього зсуву, де відбуваються
гармонічні коливання, викликані прикладеної до включення зсувною силою.
Вихідна задача зводиться до розв'язання системи сингулярних інтегродиференціальних рівнянь з нерухомими особливостями. Для числового
розв’язування системи розроблений метод, який враховує реальну
асимптотику невідомих функцій і використовує спеціальні квадратурні
формули для сингулярних інтегралів.
Ключові слова: коефіцієнти інтенсивності напружень, сингулярні інтегродиференціальні рівняння, гармонічні коливання, нерухома особливість, включення,
тріщина.

Вступ. У сфері будівельних технологій і машинобудуванні конструкції і деталі машин досить часто містять елементи або технологічні дефекти, які можна розглядати як тонкі включення великої жорсткості. Але
як показують дослідження [15], тонкі жорсткі включення викликають
значну концентрацію напружень в навколишньому середовищі, яка може привести до утворення тріщин, що розповсюджуються під деякими
кутами щодо площині включення. Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) для тріщини на продовженні включення, які розташовані на одній лінії, в статичної постановці, вивчалися в [3 – 5]. Аналогічна задача для півплощини з тріщиною на продовженні включення
розв’язана в [1]. Задачі про визначення динамічного напруженого стану
біля дефектів, що представляють собою тонкі включення, від кінців яких
під деякими кутами відходять тріщини, майже не розв’язувались. Це
пов'язано зі труднощами, які виникають при розв’язанні інтегро-диференціальних рівнянь з нерухомими особливостями. У [8 – 10, 16] розв’язані задачі визначення динамічного напруженого стану в околі Vподібних тріщин і включень, а також тріщин у вигляді ламаних. Там же
запропонований числовий метод розв'язування інтегральних та інтегродиференціальних рівнянь з нерухомими особливостями. Цей метод
враховує реальну асимптотику розв’язання в околі особливих точок і
заснований на використанні для сингулярних інтегралів спеціальних
квадратурних формул.
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Метою даної роботи є дослідження напруженого стану біля довільно
орієнтованих тріщин на продовженні жорсткого включення при дії зсувної гармонічної сили. Сформульована задача зведена до системи сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь з нерухомими особливостями відносно невідомих стрибків напружень і переміщень на поверхні
дефекту. Для розв’язування цієї системи використовується колокаційний метод, аналогічний застосованому у [8 – 10, 16].
Постановка задачі. Розглядається пружне ізотропне середовище,
яке знаходиться у стані антиплоскої деформації. У середовищі міститься наскрізне тонке абсолютно жорстке включення, від якого під довільним кутом виходять тріщини. У площині Oxy включення і тріщини розташовані як показано на рис. 1.

Рис.1 – Схема розташування включення і тріщини

В середовищі відбуваються коливання повздовжнього зсуву внаслідок дії на включення зсувної сили P  P0 eit , спрямованої вздовж осі

Oz , де  – частота коливань. Множник eit , який визначає залежність від часу, далі скрізь опущений.
За таких умов невідомої є z – компонента вектора переміщень
w( x, y ) , що задовольняє рівняння Гельмгольца:
w  22 w  0, 22 

2
,
G

(1)

де  – оператор Лапласа в системі координат Oxy .
Це рівняння слід розглядати з граничними умовами на дефектах, для
формування яких з кожним з дефектів зв'язується локальна система
координат Ol xl yl , l  1, 2 , центр якої збігається з серединою відповідної
тріщини (рис. 1).
Нехай wl ( xl , yl ), l  1, 2 – переміщення в системі координат, пов'язаної з l  ою тріщиною. Тоді, при відсутності на берегах тріщин навантаження, повинні виконуватися рівності:

 yl z ( xl , 0)  0, xl   dl , dl  , l  1, 2.

(2)
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Також на поверхні тріщин переміщення wl ( xl , yl ), l  1, 2 терплять розриви з невідомими стрибками, для яких вводяться позначення:
wl ( xl , 0)  wl ( xl , 0)   l ( xl ), xl    d l , d l  , l  1, 2

(3)

Граничні умови на включенні сформулюємо з умов ідеального зчеплення з зовнішнім середовищем:

w( x, 0)  a, x    d ; d  .

(4)

де а – невідома амплітуда поздовжніх (уздовж осі Oz ) коливань включення.
Також на поверхні включення дотичні напруження мають розрив з
невідомим стрибком, для якого вводиться позначення:

 yz ( x, 0)   yz ( x, 0)  ( x), x    d , d 

(5)

Невідома амплітуда визначається з рівняння руху включення, яке у випадку гармонічних коливань має вигляд:
d

m2 a 

 ()d   P , m  2d vh.

(6)

d

Метод розв'язання. Для розв'язання сформульованої задачі в системі координат, пов'язаної з дефектами, будуються розривні розв'язки
рівняння (1) зі стрибками (3) і (5). Ці розривні розв'язки знаходяться за
формулами [11]
d

wd ( x , y ) 


d

()
r2 (  x, y )d , wld ( xl , yl ) 
G

dl



 l () yl r2 (  xl , yl )d , (7)

 dl

i (1)
де r2 (  x, y )   H 0  2 (  x)2  y 2  , H 0(1) ( x) – функція Ганкеля.
4





Після цього переміщення у середовищі подаються у вигляді

w( x, y )  w d ( x, y )  w1g ( x , y )  w2g ( x, y ) ,

(8)

де wlg ( x, y ), l  1, 2 знаходяться за формулами (7) після переходу в них
до координат Oxy .
Щоб остаточно визначити переміщення необхідно відшукати невідомі стрибки (3), (5). Для цього слід скористатися умовами (2), (4). При
цьому рівність (4) замінимо двома еквівалентними рівностями:

wd ( x, 0)
x
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 0, wd ( d , 0)  a.

(9)

Після підстановки (8) в граничні умови (2) і (9) отримуємо систему інтегро-диференціальних рівнянь щодо невідомих стрибків. Ця система
після виділення сингулярних складових ядер і переходу до проміжку
[ 1,1] має вигляд:

 1 1  S (,  )


 G (,  )  R(,  )  F ()d  

 2    

 1
1

 1
(10)

 20 D ln     R0 (,  )  ()d   0,

2


1

1
1
1
P1
1
0 () 
ln
1



R
(

)
d


2 ()R2 () d   
,


1

2 2
2


4



 1
0
1











де

F ()  (0 ( ), 1 ( ), 2 ( ))T  ( f 0 ( ), f1 ( ), f 2 ( ))T ; ()  (0, 1 (), 2 ())T ;

S (, ) – діагональна матриця з елементами q0 (, )  1,
1  ( 1)l 

, l  1, 2 на діагоналі; G ( ,  )  { glj ( ,  )}, l , j  0,1, 2 –
1  ( 1)l 
матриця, ненульові елементи якої дорівнюють:
ql ( ,  ) 

g10 (,  ) 
g 02 (,  ) 

 sin 1
p1 ( ,   )

, g 20 (,  ) 






p2 ( ,  , )

 sin 2 
p2 (   ,   )

, g 01 (,  ) 


p1 (  ,  , )

,

; p j ( x, y )   2 x 2  2  j xy cos  j   2j y 2 , j  1, 2, (11)



  1  ,    1  ;

D – діагональна матриця з елементами 0,  l2 , l  1, 2 по діагоналі;
f l ()  dl1l (), xl  dl ,   dl ,  l  dl b1, f 0 ()  G 1(),
  d ,   db 1, b  max(d , dl ), P1  P0b1.
Із формули (11) випливає, що функції glj ( ,  ) мають нерухомі особливості при   1,   1 . Матриці R(, ) і R0 ( ,  ) складаються з функцій, що визначають регулярні інтеграли.
Наближене розв'язання системи інтегро-диференціальних рівнянь. Наявність в сингулярної складової системи (10) нерухомих особливостей впливає на поведінку її розв'язку в околі точок   1 [6]. Асимпто123

тика розв'язку в околі цих точок, як і у [9], визначається за методикою,
викладеною в [12]. Тому невідомі функції будемо розшукувати у вигляді:



( fl ())  1  (1)l 
f0 ()  1   

1

l



1

 1  (1)l   2 l   , l  1, 2,

1   

2

(12)

0    ,

де степеневі показники знаходяться за формулами:

l  

  2l
, 0  l  , l  1, 2, 1  1  ,  2   2 .
2(  l )

При цьому, щоб функції з такими особливостями були розв’язком системи (10), повинні виконуватися рівності [12]:

1 (1)  ( 1  )1  0 (1),  2 (1)  (  2 ) 2  0 (1),

(13)

а функції  l (), l  0,1, 2 , вважаються такими, що задовольняють умові Гельдера на проміжку [1;1] . Подальше розв'язання базується на
апроксимації цих функцій інтерполяційними многочленами:
n

 l () 

P ()

 lm (  lm )[ln Pln (lm )], l  0,1, 2,

(14)

m 1

де

 lm  l (lm ), P0n ()  Pn2 ,1 (), P1n ()  Pn,1/2 (), P2n ()  Pn1/2, ()
- многочлени Якобі, а

lm

– корені цих многочленів.

Подаяння (12), (14) дають можливість застосувати для інтегралів з
ядром Коші застосуємо наступні квадратурні формули [2]:
1


1

де

ql (, lk )( fl ())
d 
  lk

 lk

 , 1

n


m 1

Alm ql (lm , lk )lm
, k  1,..., n  1, l  0,1, 2, (15)
lm  lk

– нулі відповідних функцій Якобі другого роду

J n2 ,1 () ,

 1 ,

J n1 2 () , J n 2 2 () , а Alm – коефіцієнти відповідних квадратурних
формул Гаусса – Якобі [7].
Далі аналогічні формули необхідно отримати для інтегралів з нерухомими особливостями:
1

Elj 

 fl ()glj (, )d , l  0,1, 2 .
1
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(16)

Якщо 1      0, то функції (11) є нескінченно диференційованими і
до інтегралів (15) можна застосувати квадратурні формули Гаусса –
Якобі. Основна проблема полягає в обчисленні цих інтегралів при
1    0 . Для цього використовуються подання (12), (14) і інтеграли (16)
знаходяться так само як і у [9, 14]. Остаточно формули для обчислення
інтегралів з нерухомими особливостями при    jk мають вигляд:
n

Elj  (1)l

 lm Smklj , l  0,1, 2

(17)

m 1
lj
Smk


3

 Bljp (lm ,  jk )hljp  rljk  ,   rlj  0,
p 1

r0 j   j (1  (1) j  jk ) /(2 ), rl 0   (1  (1)l  lk ) /(2 l ),
Am  2 (1  (1)l x ) cos l
B10 j ( x, y )  A0mj z0 j ( x , y ), B1l 0 ( x, y )  l 0 l
,
pl ( x, y )

B 0p j ( x, y ) 

z0 j ( x, y )[(1  (1) j x )3 p  2j y 2  x3 p p j ( x, y )]


n ! x3 p (1  x )[ Pn 3 j

, j

,

( x )]

[(1  (1)l x)3 p  l2 y 2  ((1)l pl ( x, y ))3 p ]cos l
,
n ! xpl ( x, y )[ Pn3l ,l ( x)]

Blp0 ( x, y ) 

z0 j ( x, y) 

(1  (1) j x)   j (1  (1) j y) cos l
pl ( x, y)

, h1lj ( y)  1,

 j 3 j


Г (3 j  n  1) 
0 j s  j
 sin(3 j ) csp
y

2

 sin( j )sin( j ) 
s 0


0j s 
 sin(( j  3 j )) d sp
y ,

s 0



l  0.5

2
Г (n  0.5) 

l 0 s l
l0 s 
hlp0 ( y )  
csp
y
 d sp
y ,


 l2 sin(l )
 sin(l ) s  0
s0

l
bsp
0j
l0
csp
 (1)s 1 Г ( s   j  n )bspj ,
csp

,
Г (n  s  0.5)
Г ( i  s  n  1) sin(i ( i  s  p  2))
i
bsp

,
s ! Г ( s  i  1)

h0p j ( y ) 

2
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0j
d sp


l0
d sp


j
usp
Г ( s   j  3 j  n  p  2)(n  s  p  2)! Г ( s  3 j  n)

Г ( s   j  1)

l
usp
Г (l  s  p  2)

Г (l  s  n  0.5)

i
, usp


,

( 1) s 1 sin(i ( s  1))
, l , j  1, 2, p  2, 3 .
( s  p  2)!

Таким чином, при 1  (1)l lk  0, l  1, 2 і 1  0k  0 інтеграли (17)
подаються швидко збіжними степеневими рядами.
Для інтегралів з логарифмічною функцією у результаті інтегрування
частинами та використання подання похідних (12), отримуємо наступні
квадратурні формули [13]:
1



n

fl () ln   lk d  

 Almlm Bkml ,

(18)

m1

1

де
l
Bkm
  (1  lk )(ln 1   lk  1)  ( lm   lk )(ln lm   lk  1), l  1, 2.

Для обчислення інтегралів, що містять безпосередньо невідомі функції l (), l  1,2 , необхідно знайти їх наближене значення за допомогою
рівностей:


1 ( ) 

1

 (1 ( ))d ,  2 ( )    ( 2 ( ))d  .
1

(19)



Далі використовується подання для похідних (12), а також тотожність
Дарбу – Крістофеля. Внаслідок цього після інтегрування з (19) отримано
вирази:

l ()  (1)l 1 (1  (1)l )

1

n
2

 AlmlmQkml (),
m1

l
l 1l
1
3 1  (1)l  
l
2 ( 1) (1  ( 1) )
Qkm
()  21l F  ; l ; ;

 0 
2

2
2
2





n 1 P (  ) P
lj lm l j 1 ( )
,
2
j

j
j 1



l  1, 2,

де
 , 1 2

P1 j (1m )  Pj l

 1, 1

P1 j 1 ( )  Pj l1
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 1 2,2

( 1m ), P2 j (2m )  Pj
2 ( ),

( 2m ),

1 , 1
2

P2 j 1( )  Pj 21

( ).

(20)

Подання (20) є основою для наступних квадратурних формул з невідомими функціями l () :
1



n

 Alm lmUmil (li )R(lm ,  jk ),

l ( x) R0 (,  jk )dx 

1
n
l
U mi
(li )  

(21)

m 1

 Ali Qkml (li ),
i 1

Ali 

2 2
(1  li2 )(( Pln (li ))) 2

, j , l  1, 2,

де P1n ()  Pn0, 1 2 () , P2n ()  Pn1 2, 0 () - многочлені Якобі, а li - корені
цих многочленів.
Застосування квадратурних формул (15), (17), (18), (21), а також формул Гаусса – Якобі призводить до заміни системи інтегро-диференціальних рівнянь (10) системою лінійних алгебричних рівнянь щодо значень функцій  l , l  0,1, 2 в вузлах інтерполяції.
Для механіки руйнування найбільший інтерес КІН:

K1 
K2 

lim
x1  d1 0

lim
x2 d 2  0

 x1  d1  dy z ( x1, 0),
1

x2  d2  dy z ( x2 , 0).
2

Через розв'язок системи наближені значення КІН виражаються формулами:

K l  G d l 2l 1  l (( 1)l ), l  1, 2.

(22)

Аналіз числових результатів і висновки. При проведенні числової реалізації, по-перше, ставилась мета дослідити практичну збіжність
запропонованого методу числового розв'язку. Для цього розглянуто
дефект, показаний на рис.1, при 1    , 2  , 1  2  . Тріщини і
включення мають однакову довжину d  dl , l  1, 2 . За формулами (22)
розраховані безрозмірні значення КІН ( kl  Kl G 1 / dl , l  1, 2 ). Причому в результаті симетрії маємо, що k1  k2  k . Розрахунки виконано при
значенні кута   45o . Результати обчислень наведені у вигляді графіків
залежності абсолютної величини КІН від безрозмірного хвильового числа
0  2b, b  max(d, dl ) . Криві 1 – 4 відповідають значенням n  5, 10, 15, 20 ,
що, в свою чергу, відповідає кількості вузлів інтерполяції у формулі (14).
Можна бачити, що в розглянутому числовому частотному діапазоні, при
отриманні значень КІН з похибкою, що не перевищує 0,1% , достатньо
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20 вузлів інтерполяції в (14). А для хвиль з малою частотою 0  1,5
достатньо і 5 вузлів (див. рис. 2).
до

Рис. 2 – Залежності абсолютної величини КІН
від безрозмірного хвильового числа 0

Рис.3 – Вплив розташування тріщин на величину КІН
при зміні значень кута 

Проведено дослідження впливу розташування тріщин на значення
КІН при зміні значень кута  в залежності від безрозмірного значення
хвильового числа при дії зсувної гармонійної сили. При збільшенні кута
 , для малих значеннях частоти, спостерігається збільшення значень
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КІН. Найменші значення КІН спостерігаються при виході на випадок
коли дефекти лежать на одній прямій (див. рис. 3).
У цілому, в наслідок складності хвильового поля, що виникло за дії
зсувної гармонічної сили, залежність КІН від частоти має істотні максимуми, на величину і положення яких впливає конфігурація дефекту.
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗЛЕ
ПРОИЗВОЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТРЕЩИН
НА ПРОДОЛЖЕНИИ ЖЕСТКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
ПРИ ДЕЙСТВИИ СДВИГАЮЩЕЙ ГАРМОНИЧЕСКОЙ СИЛЫ
Решена
задача
об
определении
динамических
коэффициентов
интенсивности напряжений для трещин, расположеных под углом от концов
включения. Включение расположено в неограниченном упругом теле,
находящемся в условиях деформации продольного сдвига, где происходят
гармонические колебания, вызванные приложенной к включению сдвигающей
силы. Исходная задача сводится к решению системы сингулярных интегродифференциальных уравнений с неподвижными особенностями. Для
численного решения системы разработан метод, учитывающий реальную
асимптотику неизвестных функций и использует специальные квадратурные
формулы для сингулярных интегралов.
Ключевые слова: коэффициенты интенсивности напряжений, сингулярные
интегро-дифференциальные уравнения, гармонические колебания, неподвижная
особенность, включение, трещина.
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STRESS STATE NEAR ARBITRARILY ORIENTED CRACKS
ON THE CONTINUATION OF A RIGID INCLUSION
UNDER THE ACTION OF THE SHEAR HARMONIC FORCES
The problem about determining of the dynamic stress intensity factors for the
cracks that are located at an angle from the ends of the inclusion is solved. The
inclusion is located in an unbounded elastic body, under the conditions of
deformation of the longitudinal shear, where harmonic oscillations occur due to the
shear force applied to the inclusion. The initial problem is reduced to solve the
system of singular integral-differential equations with fixed singularities. The
method for numerical solution of the system is developed. It takes into account the
real asymptotic of the unknown functions and uses the special quadrature formulas
for singular integrals.
Keywords: stress intensity factors, singular integro-differential equations, harmonic
oscillation, fixed singularity, inclusion, crack.

The isotropic elastic surroundings which in the condition of the antiplane
strain is considered. In the surroundings there is a through thin absolutely
rigid inclusion, from which cracks appear at an arbitrary angle. In the plane
Oxy of inclusion and cracks are located as shown in Fig. 1.
It is required to determine the stress state near the defect under the action on it by plane shear harmonic forces.
Displacements are determined from the equations of the motion of elastic
surroundings in terms of antiplane deformation. Boundary conditions are
formed in the assumption that the inclusion is fully coupled with the surroundings (matrix), and the surface of cracks are not loaded.
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Fig.1 – Scheme of location of inclusion and cracks

The method of the solution is based on the presentation of displacements
in the body as a superposition of three discontinuous solutions which are
built according to the cracks and the inclusion. Then, in the case of satisfaction of the boundary conditions we obtain the system of singular integral
equations concerning the jumps of stresses and displacements to the defect.
The original problem is reduced to the system of singular integrodifferential equations with the fixed singularity.
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The numerical method for solving this system which considers real
asymptotic unknown function and special quadrature formulas for singular
integrals is proposed. The formulas for calculating of the stress intensity
factor (SIF) for cracks, amplitude of translational motion and the rotation
angle of the inclusion are obtained. The numerical research of SIF depending on the dimensionless wave number is done. The frequencies with a maximum value of SIF are found.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ
ПСЕВДО-УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ НАГРУЖЕНИИ
Изучение поведения тел из псевдо-упругопластических материалов требует
развития специальных алгоритмов расчета напряженно-деформированного
состояния. При построении физических соотношений предполагалось, что
деформация в точке представляется в виде суммы упругой составляющей,
скачка деформации при фазовом переходе, пластической деформации и деформации, вызванной температурными изменениями. Рассмотрены примеры.
Ключевые слова: псевдо-упругопластический материал, фазовые переходы,
метод повышенной точности, двумерные сплайны.

Введение. Псевдо-упругопластичностью будем называть способность
материала при более высоком температурном режиме накапливать
деформации определенной величины при нагружении, а потом возвращаться в исходное положение после разгрузки (через петлю гистерезиса). Основным механизмом является обратное мартенситное преобразование между фазами твердого тела, которое может иметь место при
комнатной температуре. Такое преобразование может быть вызвано
изменением температуры или изменением напряжения. Материал также характеризуется нелинейным механическим поведением, высоким
внутренним демпфированием и высоким напряжением текучести.
В список сплавов, которые демонстрируют память формы и псевдоупругопластичность входят: Ni-Ti AgCd, AuCd, CuAlNi, CuSn, CuZn, FePt,
MnCu, FeMnSi, CoNiAl, CoNiGa, NiFeGa, TiPd, NiTi, NiTiNb, NiMnGa [2, 5, 6].
Сплавы, обладающие памятью формы (СПФ), представляют собой
особую группу сплавов, обладающих способностью восстанавливать
прежнюю форму даже после довольно больших деформаций. Если при
низких температурах сплавы с памятью формы деформируются пластически, то при этом деформация может быть восстановлена с помощью сравнительно незначительного увеличения температуры. Механизмом этого восстановления является преобразование из мартенситной фазы в изначальную аустенитную фазу. Мартенситные преобразования обычно делятся на две группы: термоупругие и нетермоупругие.
Нетермоупругие преобразования осуществляются, главным образом, в сплавах железа и связаны с немобильными границами исходной
фазы мартенсита, скрепленными постоянными дефектами и переходят
в последующее создание ядра и его увеличение. Через преобразова1
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ние ядра аустенита в процессе преобразования (мартенсит в аустенит),
такие преобразования кристаллографически необратимы в том смысле,
что мартенсит не может возвратиться к исходной фазе ориентации.
Термоупругие мартенситные преобразования связаны с мобильными границами между исходными и мартенситными фазами. Эти границы способны к возвратному движению при обратном преобразовании за
счет усадочной деформации пластин мартенсита, а не создания ядра
исходной фазы, которая ведет к кристаллографически обратному преобразованию.
Ключевая характеристика сплавов с памятью формы – возникновение мартенситного фазового преобразования между фазой аустенита и
разными вариантами низкотемпературной, низкосимметричной мартенситной фазы. Мартенситное преобразование представляет собой,
главным образом, сдвиговой, избавленный диффузии фазовый переход
твердого тела, который сопровождается созданием ядра и увеличением
мартенситной фазы с исходной фазы аустенита.
Такие характеристики делают сплавы с памятью формы удобными
для использования в устройствах или в качестве составных частей в
некоторых передовых композиционных материалах. Сплав NiTi лидирует в большинстве этих применений из-за его превосходной памяти и
структурных свойств.
Первые сплавы с памятью формы были разработаны в середине
прошлого века, однако строгих и надежных определяющих моделей
континуального уровня, необходимого для инженерных применений
материалов, пока не существует. Связь между микроскопическим и
макроскопическим поведением очень сложна и до сих пор не разработана до степени, требуемой такими моделями. Отчасти это связано с
довольно сильной зависимостью механической реакции на температуру, скорость нагружения, диапазон деформации, геометрию исследуемого тела, термомеханическую историю, природу окружающей среды, а
также взаимодействия между самими этими параметрами. Различные
примеры такого моделирования приведены, например, в [2 – 6]. Такие
сплавы, как NiTi, CuZnAl, CuAlNi, AuCd и другие, могут восстанавливать
деформации до 3%. Другими важными характеристиками некоторых из
этих материалов являются внутреннее демпфирование, псевдо-упругопластичность и высокий предел текучести.
Характерной чертой диаграммы материала с памятью формы при
активном нагружении является участок идеальной пластичности. Аналогичные участки имеют место и при разгрузке, но при определенных
температурах.
Определяющие соотношения теории термо-упругопластичности.
Одним из аспектов общей проблемы решения нестационарных задач
для неупругих тел является выбор определяющих соотношений связи
между напряжениями и деформациями. Этот выбор обосновывается
согласованностью с экспериментом и тесно связан с исследуемыми
процессами деформирования. В общем случае значения деформаций
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представляют собой функции процесса изменения напряжений и температуры, которые определяются характеристиками всего предшествующего процесса изменения физических факторов, а не только текущими значениями. Подробные сведения по этому вопросу можно найти
в [3, 4, 7].
При построении физических соотношений предполагалось, что деформация в точке представляется в виде суммы упругой составляющей, скачка деформации при фазовом переходе, пластической деформации и деформации, вызванной температурными изменениями. После
решения задачи по геометрии траектории деформирования можно судить о достоверности используемых определяющих соотношений.
Из эксперимента на простое растяжение образцов при различных
фиксированных температурах строится функция

  F ( ,  , ) .

(1)

Это уравнение определяет так называемую мгновенную термомеханическую поверхность [7]. Функция (1) для некоторых классов первоначально изотропных материалов с большой степенью точности не зависит от вида напряженного состояния. В результате ее можно определять при помощи экспериментов на растяжение цилиндрических образцов. Конкретизация определяющих уравнений сводится к заданию
мгновенной термомеханической поверхности. Обычно при численном
решении уравнение мгновенной термомеханической поверхности вида
(1) можно задавать в виде таблицы экспериментальных данных ()i, ()i,
i = 0,1,..., N при фиксированных Т.
На рис. 1 показан характерный график зависимости  от  , которые
определяются в результате экспериментов для псевдо-упругопластического материала [1].

Рис. 1 – Диаграмма псевдо-упугопластического сплава

На диаграммах есть начальный линейный участок ОА. Процессы
деформирования на нем обратимы. Возрастание и убывание напряжения идет по одной прямой линии, а деформации при этом малы. Пре135

дел текучести  T зависит от температуры и определяется координатой
точки А. Если при напряжении  , которое отвечает точке С на диа-

e

грамме, образец разгрузить, то часть деформации  (упругая составляющая общей деформации образца) исчезнет. Скачком исчезает и  T
для псевдо-упругопластических сплавов, а та деформация, которая
p
остается, называется пластической деформацией  .
Таким образом, тензор полной деформации можно представить как

ˆ  ˆe  ˆT  ˆ p  ˆ .
Здесь обозначено
f p
f 
ˆT   T
, ˆ p  
, ˆ   (T  T0 ),
ˆ
ˆ

где функции

f (ˆ )  0, f p (ˆ )  0,
которые соответственно задают границы поверхностей в пространстве
напряжений. При переходе через поверхность f (ˆ )  0 скачком возрастает упругая деформация, а при переходе через поверхность f p (ˆ )  0 в
теле возникают пластические деформации.
На рис. 1 показана и упругая разгрузка образца по прямой ВС, которая
принимается параллельной линии ОА. Такое предположение механизма разгрузки только в общих чертах отображает действительную картину деформирования материала при малых деформациях. При больших
деформациях (10% и больше), разгрузка образца будет нелинейной.
При решении нестационарных задач физические соотношения приводятся к виду

 ij  aijkl ij  ij [ K T  

  K T  
]T ,
T

(2)

где i, j, k, l = 1, 2, 3,  i j – символ Кронекера, а aijkl – const для упругого
случая, которые в случае псевдо-упругопластического поведения материала зависят от скачка деформации при фазовом переходе и могут
зависеть от параметров процесса деформирования в случае пластических деформаций .
Численное решение нестационарной задачи. В [4, 7] изложен вариант метода повышенной точности, разработанный для решения нестационарных задач теории термоупругости и термопластичности. Основными неизвестными являются скорости перемещений, напряжения, деформации и температура. При этом полная система приводится к виду
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где W – вектор, компонентами которого являются скорости перемещений, составляющие тензоров напряжений и деформаций.
Исходная нестационарная пространственная задача может быть
сведена и к системе трех последовательно решаемых двумерных задач
на дробных шагах по времени (схема Писмана, Рэчфорда, Дугласа).
Для построения решения полной системы (3) воспользуемся двухмерными напряженными сплайнами. Неизвестные величины разыскиваются в виде линейной комбинации двумерных сплайнов [3].
Рассмотрим задачу о нестационарном деформировании цилиндрической трубки с выемкой из сплава NiTi. Здесь используется цилиндрическая
система координат x   0; L  , r   R0 ; R1  ,    0;2  , .а время t  0,   .
На краю x  0 скорость растяжения равна нулю. На другом краю
x  L задается скорость растяжения v  V0 , Боковая поверхность трубки
свободна от напряжений. Выемка, свободная от нагрузки, представляет
собой внешний дефект по толщине трубки, и ее вершина моделируется
в точке с координатами x  l , r  R1  h,   0.
Искомыми величинами являются: скорости перемещения, напряжения, деформации и температура Т.
Для учета тепла, которое выделяется в результате фазового перехода, температуру определяем из решения уравнение теплопроводности
  2T 1 T 1  2T  2T 
T
  W.
a
 



t
 r 2 r r r 2  2 x 2 

Через W обозначена функция, учитывающая выделение тепла в
подвижной точке цилиндрического тела при переходе из точек диаграммы А в В (рис. 1). Изменение связанного с напряженно-деформированным состоянием температурного поля обусловлено тепловыделением
во время последовательности фазовых переходов. Установлено, что
тепловой источник перемещается по спирали, которая развивается во
времени.
Введем в рассмотрение сетку по времени с учетом дробного шага
[7]. Исходная нестационарная пространственная задача вида (3) и
уравнение теплопроводности может быть сведена к системе трех последовательно решаемых двумерных задач на дробных шагах по времени. Для построения решения полной системы воспользуемся двумерными напряженными сплайнами. Неизвестные величины разыскиваются в виде линейной комбинации двумерных сплайнов [4].
Рассмотрим серию численных результатов, полученных для цилиндрической трубки. Здесь внешний радиус 5 см, внутренний радиус 4 см,
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длина трубки 30 см. Окружность разбита на 58 секторальных элементов. По толщине выбрано 2 элемента. По длине трубки – 60 элементов,
выточка на расстоянии 3 см от верхнего, жестко закрепленного торца,
нижний торец растягиваем 100 с со скоростью 0.0001м/с.
На рис. 2 для указанных моментов времени показано распределение
деформаций при активном нагружении.

Рис. 2 – Распределение пластических деформаций
для различных моментов времени

Полученные результаты показывают, что фронт спиралеобразного
изменения деформации распространяется с постоянной скоростью,
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которая зависит лишь от механических свойств материала. Со временем
в процессе тепловыделения, обусловленного фазовыми переходами, распределение температуры вдоль оси пластины становится равномерным.
Выводы. Проведено экспериментальное обоснование феноменологической модели поведения псевдо-упругопластического материала с
памятью формы. В модели заложена возможность количественной
оценки сложных взаимодействий между напряжениями.
Решен новый класс нестационарных задач теории термо-упруго-пластичности для псевдо-упругопластических материалов с памятью формы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Петров А. Д., Демичев К. Э., Стеблянко П. А., Черняков Ю. А. Эксперементальное обоснование варианта модели поведение материала с памятью формы и
пвсевдоупругостю // Моделювання та інформаційні технології: зб.наук. пр. Інституту
проблем моделювання в енергетиці ім Г.Є. Пухова НАН України. 2017. № 80. С. 81–87.
2. Abeyaratne R., Knowles J. K. Evolution of phase transitions. – Cambridge
University Press, 2006. 258 p.
3. Chernyakov Yu. A., Polishchuk A. S. Modeling superelastic response of shape
memory alloys subjected to complex loading // Advanced problems in Mechanics of
Heterogeneous Media and Thin-Walled Structures. Dnipropetrovsk. 2010. P. 97–113.
4. Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P., Demichev K., Haydurov V.
Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory
of thermo-psevdoelastic-plasticity // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
2018. Vol. 4/7 (94). P. 25–33.
5. Shaw J. A., Kyriakides S. Thermomechanical aspects of NiTi. // J. Mechanics and
Physics of Solids, 1995. No 43. Р.1243–1281.
6. Shaw J. A., Kyriakides S. On the nucleation and propagation of phase
transformation fronts in a NiTi alloy./ J. Acta Materialia,1997. No 45, p.683–700.
7. Steblyanko P. A., Shevchenko Yu. N. Computational methods in stationary and
non-stationary thermal-plasticity problems // Computational Methods in Stationary and
Nonstationary Thermal-Plasticity.- Problems, ETS-Encyclopedia of Thermal Stresses ,
Shpringer Verlag. 2014. Nо 7. Р. 630–636.

УДК 539.3
О. Д. Петров

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ
ПСЕВДО-ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Вивчення поведінки тіл з псевдо-пружно-пластичних матеріалів вимагає
розвитку спеціальних алгоритмів розрахунку напружено-деформованого стану.
При побудові фізичних співвідношень передбачалося, що деформація в точці
представляється у вигляді суми пружної складової, стрибка деформації при
фазовому переході, пластичної деформації і деформації, викликаної
температурними змінами. Розглянуто приклади.
Ключові слова: псевдо-пружно-пластичний матеріал, фазові переходи, метод
підвищеної точності, двовимірні сплайни.
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А. D. Petrov
PHENOMENOLOGICAL MODEL OF BEHAVIOR
OF PSEUDO-ELASTIC-PLASTIC MATERIAL
UNDER NONSTATIONARY LOADING
The study of behavior of bodies from pseudo-elastic-plastic materials requires
development of ad hoc algorithms of calculation of the stress-strain state. It was
envisaged at the construction of physical relations, that deformation in a point
appeared as a sum elastic constituent, jump of deformation in phase transition,
plastic deformation and deformation caused by temperature changes. Examples are
considered.
Keywords: pseudo-elastic-plasticity material, phase transitions, method of
enhanceable exactness, two-dimensional splines.

Currently, a number of models are known for describing the thermomechanical behavior of alloys with memory shapes. Most of them are built
on the basis of classical representations, that is, they aim at a direct
description of the experimental data obtained on different macroscopes with
simple and complex loading [1 – 5]. However, as established in experimental
studies, the behavior of the material at the point of the body in the general
case differs from the behavior of the sample as a whole [6 – 7]. In the
proposed work the phenomenological model for describing the properties of
pseudo-elastic-plastic materials is formulated at the point. Deformation at the
point is represented as the sum of the elastic component; jump deformation
during phase transition; plastic deformation, which is subject to the theory of
flow with kinematic and translational hardening; deformation caused by
temperature changes. It was assumed that the properties of the material
depend on temperature. To describe the elastic deformation and deformation
of the phase transformation, a diagram of an elastic material consisting of
three rectilinear sections was used.
Such an interpretation of the theory leads to an unstable voltage-deformation diagram and for the description of the thermomechanical behavior of
samples of various forms requires solving the boundary value problem taking
into account the development of the deformation front of the transformation.
It takes into account not only the ambient temperature, but also the heat
released in the cylindrical tube during the phase transition. From the
standpoint of a fairly simple model of material, a series of experimental data
is presented on various samples under different loading conditions, including
cyclic temperature and force influence. Specific dependencies for mechanical parameters are established. It is shown that the phase separation boundary is moved with a constant velocity for the selected temperature. It is
established that classical material diagrams represent a curve enveloping a
family of diagrams of a material, which is constructed for certain laws of
velocity change of the front of the breakdown of deformations.
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Л. Л. Печерица, канд. физ.-мат. наук, Т. Г. Смелая
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ПРОБНЫХ ЧАСТИЦ В ГАЗОВОЙ ДИНАМИКЕ
На примере аэродинамического торможения орбитального космического
аппарата сложной геометрической формы при входе в плотные слои
атмосферы Земли (высоты 30090 км) исследована сходимость результатов
решения уравнения Больцмана методом «пробных частиц», а именно
расчетных значений коэффициента лобового сопротивления, газодинамических
параметров в окрестности космического аппарата и временных затрат. При
этом варьировались углы ориентации космического аппарата относительно
набегающего потока, режимы обтекания (от свободномолекулярного до близкого
к сплошносреднему), температура поверхности космического аппарата (горячая
и охлаждаемая), размеры расчетных ячеек и количество статистических
испытаний.
Ключевые слова: уравнение Больцмана, статистический метод Монте-Карло,
космический аппарат, газодинамические параметры, коэффициент лобового
сопротивления.

Введение. Метод пробных частиц (МПЧ) является одной из разновидностей статистических методов решения уравнения Больцмана [7, 9]:

f  f
    I ( f , f1, f , f1),
t
r


где t – время; r – радиус-вектор положения молекулы; I ( f , f1 , f , f1),
– интеграл столкновений, определяющий скорость изменения функции
плотности распределения частиц вследствие столкновений между ни 
 
ми; f  f t , r ,  и f1  f t , r , 1 – функции распределения молекул со


скоростями хаотического движения  и 1 до столкновения;
 
 
f   f t , r ,  и f1  f t , r , 1 – функции распределения молекул со


скоростями  и 1 после столкновения.
Основные положения МПЧ, обзор обширных публикаций, посвященных МПЧ, и работ, в которых осуществлялось тестирование алгоритма
МПЧ в одномерной, двумерной и трехмерной постановках подробно
изложены в [11].
Возможность численного моделирования трехмерного обтекания
космических объектов сложной формы имеет большое значение для
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аэрогазодинамического сопровождения, как для орбитальных, так и
спускаемых космических аппаратов (КА) [2, 6].
Поскольку скорость сходимости всех методов Монте-Карло, в том
числе и МПЧ, относительно невелика, и для уменьшения погрешности
на один порядок необходимо увеличивать число испытаний на два порядка, достижимая точность полученных результатов ограничивается
доступными вычислительными ресурсами [10, 12, 13]. Это особенно
актуально для ресурсоёмких задач (трехмерное обтекание составных
КА на участках траекторий КА с близкими к сплошносредным режимам).
Доказать сходимость итерационной схемы сложно, но можно продемонстрировать его численную сходимость.
К сожалению, критерием достоверности полученных результатов
могут служить только точные решения для равновесного случая в модельных задачах и ограниченное число численных решений других авторов. К этому следует добавить, что результаты физического моделирования для тел произвольной геометрической формы ввиду сложности постановки эксперимента также немногочисленны. Всё это затрудняет проверку достоверности результатов МПЧ.
Целью данной работы является исследование практической сходимости результатов численных расчетов МПЧ в зависимости от расчетных параметров, а также анализ условий корректности полученных результатов при моделировании трехмерного обтекания КА. Вычисления
значений коэффициента лобового сопротивления и газодинамических
параметров в окрестности КА проводятся для тела сложной геометрической формы при варьировании чисел Кнудсена (соответствующих
участку спуска по высотам от 300 км до 80 км) и для различных температурных режимов на поверхности расчетного тела.
Постановка задачи. Для достижения цели исследования был выбран один из рабочих вариантов компоновки КА «Сич-2» (национального проекта оптико-электронного наблюдения Земли из космоса) на этапе проектирования (рис. 1).

Y


X
Z


V

Рис. 1 – Схематическое изображение варианта компоновки КА «Сич-2»
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Результаты численных исследований процессов массопереноса в окрестности КА указанной конфигурации были изложены ранее в [1, 3, 4].
Корпус КА аппроксимировался шестигранной призмой. Расчеты проводились для открытой крышки телескопа и трех вариантов ориентации
аппарата относительно вектора скорости набегающего максвелловско
го потока V , который задавался углом атаки  в плоскости XOY
(рис. 1). Полагалось, что при спуске КА разрушения его конструкции
отсутствуют (геометрия КА остается неизменной).
0
На больших высотах температура поверхности спутников Tw =300 K.
При спуске КА его поверхность сильно нагревается, но температурный
режим входа в плотные слои атмосферы заранее неизвестен.
Для рассматриваемого высотного интервала параметры потока соответствовали приведенным в [8].
Метод решения. Задача определения газодинамических характеристик в окрестности составного тела и коэффициента его лобового сопротивления при трехмерном обтекании КА сложной геометрической
формы решалась численно с помощью статистического метода «пробных частиц», являющегося модификацией методики, известной в теории переноса нейтронов. Суть метода состоит в слежении за процессом
блуждания пробных молекул (частиц) на фоне полевых. Расчетный алгоритм построен на специальном итерационном процессе для нелинейного уравнения Больцмана. Более подробно основные положения метода изложены в предыдущих публикациях [2, 6].
Полученные результаты и их анализ. В результате применения
МПЧ получена зависимость коэффициента лобового сопротивления C x
КА «Сич-2» от высоты полета H для трех углов атаки  (рис. 2). Расчеты велись на сетках с линейными размерами расчетных сеточных
ячеек  = 0,1 м для холодного тела при температуре поверхности
Tw =3000K и для горячего – при Tw = T0 . Скоростной параметр S (отношение числа Маха к скорости звука) изменялся в пределах от 10,4
до 24. Для удобства сравнения результатов, полученных при разных
углах атаки, аэродинамические силы отнесены к единой характерной
2
площади поперечного сечения КА ( S хар = 7,691 м , что соответствует
варианту  = 900).
Согласно результатам, полученным с помощью теории локального
взаимодействия [3], при фиксированном угле атаки  свободномолекулярный предел коэффициента лобового сопротивления C x  с увеличением температурного отношения t w = Tw T0 растет, в то время как
сплошносредный предел коэффициента C x0 не меняется. Рис. 2 соответствует такой закономерности: для каждого из рассматриваемых углов атаки КА «Сич-2» свободномолекулярные значения C x  для горя144

чего тела лежат значительно выше соответствующих значений, полученных для холодного тела. Однако на низких высотах закономерность
нарушается: значения C x для охлаждаемой поверхности превышают
соответствующие значения для горячего тела и не выходят на сплошносредный предел. Вероятной причиной такого аномального поведения
кривых является несоответствие выбранного линейного размера расчетных сеточных ячеек на малых высотах режиму обтекания. Для получения адекватных результатов МПЧ размеры ячеек должны быть соизмеримы с местной длиной свободного пробега молекул, поэтому необходимо существенное уменьшение размера ячеек на низких высотах:
на высоте 90 км – до 0,01 м, а при 80 км – до 0,002 м.
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Рис. 2 – Зависимость коэффициента лобового сопротивления КА «Сич-2»
от высоты полета H для разных температурных режимов

При расчетах на каждой высоте проводилось до 4-х итераций. Первая итерация ( H = 300 км) осуществлялась на невозмущенном поле
газодинамических параметров (ГДП). При уменьшении высоты в качестве начальных полей использовались ГДП, полученные на предшествующей расчетной высоте, как рекомендовалось ранее в [5]. Общее
число расчетных ячеек составляло 105, а число разыгрываемых траекторий с границы контрольного объема (испытаний) на каждой итерации – 5106.
Время проведения одной итерации зависело от угла атаки и режима
обтекания и составляло от 1 до 6 часов (при спуске КА с высоты
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H = 300 км до 90 км), поэтому расчеты, сделанные по такой схеме, потребовали достаточно больших временных затрат.
Для проверки предположения о причине аномального поведения
значения C x для холодной поверхности КА на низких высотах, аналогичные расчеты были повторены для расчетной сетки с более мелкими
ячейками при нулевом угле атаки (  =00).
Уменьшение размера ячеек и, как следствие, рост их числа требует
больше расчетного времени. При расчетах была применена стратегия
алгоритма, при которой вместо последовательного спуска по высотам
осуществлялись независимые расчеты на каждой фиксированной высоте. Эта стратегия гораздо эффективнее предыдущей при необходимости расчетов на одной заданной высоте. В качестве начального на каждой высоте бралось невозмущенное поле газодинамических параметров, а итерационный процесс продолжался до сходимости расчетных
параметров.
На рис. 3 показана зависимость коэффициента лобового сопротив0
ления C x холодного тела ( Tw =300 K) от высоты при  =0,1 м для старой и новой стратегий расчета.
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Рис. 3 – Зависимость коэффициента лобового сопротивления
0
холодного тела под нулевым углом атаки (  =0 ) от высоты
для двух стратегий расчета и разных расчетных сеток

Старая стратегия заключается в последовательных итерациях на
всем участке спуска (в качестве начального на каждой высоте используются поля, полученные на предшествующей высоте), а новая состоит
в независимых расчетах на каждой фиксированной высоте (в качестве
начального используется невозмущенное поле параметров для расчетной высоты). Идентичность результатов, полученных для разных стратегий расчета, хорошо видна на рис. 3.
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На рис. 3 площадь миделевого сечения S мид , к которой отнесены
аэродинамические силы, определялась как проекция КА в направлении
вектора скорости набегающего потока V ( S мид =3,11,  =00).
Для получения более точных результатов МПЧ на низких высотах
дополнительно были проведены расчеты на более густой расчетной
сетке (  =0,05 м) с общим числом ячеек 5∙106. На больших высотах
расчетные значения C x практически не изменились, а в режимах, близких к сплошносредным (на низких высотах), расчетные значения C x
стали заметно меньше. На высоте 90 км значения гораздо ближе к соответствующему значению для горячей поверхности ( Tw = T0 ), что хорошо видно на рис. 3. Таким образом, уменьшение размера ячеек позволило сделать значения C x на низких высотах реалистичнее.
Количество итераций, необходимых для достижения сходимости
значений коэффициента C x для холодного тела на фиксированных
высотах для  =0,1 м и  =0,05 м, показано на рис. 4. Как видно из графиков, значения C x сходятся за две-три итерации. Наихудшая сходимость наблюдается на участке входа в плотные слои атмосферы (высота 130 км) и достигается за 4 итерации.
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Рис. 4 – График итерационной сходимости значения коэффициента
холодного тела ( Tw

C x для

0

 300 K) при независимых расчетах на каждой высоте
а)  =0,1 м; б)  =0,05 м

Время счета при уменьшении размеров ячеек растет. На рис. 5 по147

казаны графики зависимости времени счета одной итерации в зависимости от числа Кнудсена для двух расчетных сеток, где дополнительно
приведена шкала высот H . Результаты были получены на персональном компьютере с процессором Intel Pentium 4 с тактовой частотой
2,4 ГГц и ОЗУ – DDR1 объёмом 1 Гбайт с тактовой частотой 133 МГц.
Из графика видно, что увеличение количества расчетных ячеек в 8 раз
влечет за собой рост расчетного времени приблизительно в 2 раза.
Временные затраты растут и при спуске. Наибольшее время для рассматриваемой задачи составляет 10,5 часов при  =0,05 м на высоте
80 км ( Kn  1,610-2).
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Рис. 5 – Зависимость времени счета одной итерации от чисел Кнудсена

С уменьшением высоты полета до 130 км меняется поведение полей безразмерной плотности. Зоны уплотнения становятся более выраженными и прижимаются к поверхности КА. Отрыв потока приводит к
существенному перераспределению поверхностных параметров. При
спуске КА «Сич-2» до низких высот формируются скачки уплотнения,
которые могут “садиться” на панели солнечных батарей (СБ), вызывая
локальные повышения расчетных параметров. Некорректная оценка
предельно допустимых нагрузок может привести к различным негативным последствиям вплоть до разрушения СБ.
Формирование скачков уплотнения в окрестности КА при его снижении до высоты 90 км для углов атаки  = 00; 450 и 900 при Tw =3000К и
предельного нагрева поверхности КА до температуры торможения
( Tw  T0 ) продемонстрировано в [2] с помощью полей газодинамических
параметров.
Процесс сходимости полей газодинамических параметров в окрестности КА рассматриваемой геометрии демонстрируется на примере изо148

линий безразмерной плотности   на рис. 6 (  =0;  =0,05 м;
H = 130 км).
Для наглядности и удобства сравнения результатов расчета используется единая шкала значений   с максимальным значением 10,
хотя в действительности безразмерная плотность вблизи тела может
быть гораздо больше. Визуальное сравнение рис. 6, б и рис. 6, в показывает, что заметные отличия изолиний плотности для 2-й и 3-й расчетных итераций наблюдаются только в непосредственной близости к
поверхности КА (в зоне уплотнения). Поля плотности 4-й итерации идентичны приведенным на рис. 6. в.

а)

б)

в)
Рис. 6 – Графики изолиний безразмерной плотности

 

0

(  =0 , H = 130 км,  =0,05 м)
а) 1-я итерация; б) 2-я итерация; в) 3-я итерация

Поскольку ошибка в статистических результатах обратно пропорциональна корню квадратному из числа испытаний, уменьшение количества испытаний может привести к погрешности вычисления C x . Например, при H = 130 км и  =0,05 м в результате проведения 4-х итераций вместо C x =2,17, полученных при выборке 5·106 испытаний, в
результате уменьшения выборки до 106 получено значение C x =2,14.
Как показали расчеты, при уменьшении количества испытаний для установления результатов требуется большее количество итераций. При
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этом амплитуда колебаний значений расчетных параметров увеличивается и значения C x отличаются в третьей значащей цифре. На рис. 7
приведены результаты итерационной сходимости расчетов C x для трех
расчетных вариантов по числу испытаний ( H = 130 км и H = 90 км).
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Рис. 7 – График итерационной сходимости расчетов

Дополнительным подтверждением негативного влияния уменьшения
статистики в расчетных ячейках на результаты расчетов являются приведенные на рис. 8 поля безразмерной плотности пятых итераций
( H = 130 км,  =0,05 м) для 106 и 5·105 испытаний, которые качественно
отличаются от аналогичных для 5·106 испытаний на рис. 6, в. Плохое
качество полей ГДП вносит существенные погрешности в результаты
расчетов потоков массы газа на элементы поверхности КА, в частности
на входную апертуру телескопа, что в дальнейшем может негативно
сказаться на его функциональных возможностях в процессе эксплуатации.
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а)

б)

Рис. 8 – Поля безразмерной плотности 5-ой итерации:
6
5
а) 10 испытаний; б) 5·10 испытаний

Выводы. Рассмотрена практическая сходимость численных значений коэффициента лобового сопротивления, газодинамических параметров в окрестности КА и проведен анализ временных затрат статистического МПЧ при моделировании трехмерного обтекания КА. Расчеты проводились в режимах обтекания для чисел Кнудсена в диапазоне
от 103 до 1,610-2, соответствующих спуску по высотам от 300 км до
80 км. Установлено, что свободномолекулярный предел расчетных C x
для горячей поверхности преграды существенно выше, чем для охлаждаемой. При этом сплошносредные пределы для обоих температурных
режимов совпадают при условии корректной дискретизации расчетной
области (выполнении критерия по линейным размерам ячеек).
Показано, что замена последовательных итераций при постепенном
спуске КА на независимые итерации на каждой фиксированной высоте
позволяет значительно упростить и сократить расчеты без ухудшения
результатов. В качестве начального приближения на каждой высоте
используется соответствующее невозмущенное поле газодинамических
параметров. Установлено, что для достижения сходимости результатов
при режиме обтекания на фиксированной высоте достаточно от 3-х до
4-х итераций.
Выявлены факторы, влияющие на время счета. К их числу относятся
режим обтекания, геометрия преграды, количество статистических испытаний на каждой итерации, количество ячеек разбиения расчетной
области. Для рассматриваемой компоновки КА при режимах, близких к
континуальным, и размерах ячейки 0,05 м временные затраты одной
итерации при 5·106 испытаний могут достигать 6 часов.
Уменьшение количества проводимых статистических испытаний на
каждой итерации может существенно сократить время счета, но, в то
же время, отрицательно сказаться на качестве результатов и скорости
их сходимости. Поиск оптимального соотношения между числом испытаний (достаточным объёмом статистической выборки задачи) и количеством расчетных итераций зависит от класса решаемых задач и ограничений, накладываемых на использование временных ресурсов.
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УДК 629.7.015.3: 533.6.011.8
Л. Л. Печериця, канд. фіз.-мат. наук, Т. Г. Сміла

ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ
ПРОБНИХ ЧАСТОК У ГАЗОВІЙ ДИНАМІЦІ
На прикладі аеродинамічного гальмування орбітального космічного апарату
складної геометричної форми при вході в щільні шари атмосфери Землі
(висоти 30090 км) досліджена збіжність результатів розв’язання рівняння
Больцмана методом «пробних часток», а саме: розрахункових значень
коефіцієнта лобового опору, газодинамічних параметрів в околиці космічного
апарату та часових витрат. При цьому варіювалися кути орієнтації космічного
апарату щодо набігаючого потоку, режими обтікання (від вільномолекулярного
до близького до континуального), температура поверхні космічного апарату
(гаряча та охолоджувана), розміри розрахункових осередків і кількість
статистичних випробувань.
Ключові слова: рівняння Больцмана, статистичний метод Монте-Карло,
космічний апарат, газодинамічні параметри, коефіцієнт лобового опору.
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THE STATISTICAL TEST PARTICLES METHOD
IN THE GAS DYNAMICS
The convergence of the Boltzmann equation solution results by «test particles»
method, in particular, the drag coefficient, gas-dynamic characteristics in the vicinity
of space vehicle and calculation time, is investigated using the example of
aerodynamic braking of the orbital space vehicle with the complex geometry when
entering the Earth’s atmosphere (altitudes of 30090 km). Space vehicle orientation
corners relative to the free stream, streamline regime (from free-molecular to
continuum), space vehicle surface temperature (hot and cooled); mesh sizes and
number of statistical test were varied.
Keywords: Boltzmann equation, statistical Monte-Carlo method, space vehicle, gasdynamics parameters, drag coefficient

The research is devoted to the decision of actual three-dimensional flow
problems of space objects with complex geometry, using numerical simulation by the test particles method (TPМ). Convergence of results depending
on different parameters for a flow of the typical space vehicle (SV) is investigated. SV body is approximated by a six-sided prism. Drag coefficient and
gas-dynamic parameters in the vicinity of SV were calculated in rang of
Knudsen numbers corresponding to descent at altitudes from 300 km to
80 km. Two variants of temperature conditions – cold ( Tw =3000K) and hot
( Tw = T0 , where T0 – braking temperature) body surfaces – were considered.
Calculations were conducted on rectangular Cartesian uniform grids with
the linear sizes of mesh cells  = 0,1 m. The received results have allowed
to establish that free molecular limit C x  with temperature increase grows
too. It quite corresponds to the results received by means of the theory of
local interaction [3].
For achievement of good conformity at low altitudes, considerable reduction of the linear sizes of cells – to 0,01 m at 90 km and to 0,002 m at 80 km –
is required. Calculations on more dense grid (  =0,05 m) have allowed to
improve considerably the results when spacecraft enters the dense layers of
the atmosphere.
The received results have allowed to make a number of conclusions.
Firstly, the correctness of results depends on quantity of the discretization of
the calculated area. The linear sizes of cells should be commensurable with
local free path of molecules. Secondly, sample size influences considerably
the accuracy of results and the rapidity of their convergence: reduction of
number of tests influences negatively the process of an establishment of
calculation parameters. Thirdly, for convergence C x and fields of the gasdynamic parameters in the vicinity of SV at sufficient statistical sample threefour iterations are required for any sizes of mesh cells.
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It is shown that the replacement of consecutive iterations at gradual descent of SV to independent iterations at each fixed altitude allows reduce
considerably the volume of calculations without degradation results.
Reduction of number of tests and quantity of iterations promotes considerable reduction of the calculation time. It is especially important for resource-intensive problems. The optimum parity between tests number and
iterations number depends on a class of solved problems and the restrictions
on the use of time resources.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ
В НЕОДНОРІДНОМУ ТЕМПЕРАТУРНОМУ ПОЛІ
НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Наведені вихідні співвідношення нестаціонарної і стаціонарної задачі
теплопровідності, що описують різні види граничних умов, та диференціальні
рівняння теплопровідності з їх варіаційними еквівалентами. Розроблений
спеціальний косокутний скінченний елемент, теплофізичні і геометричні
характеристики якого обчислюються у точці інтегрування, що знаходиться у
центрі елемента. Наведено алгоритм розв’язання системи диференціальних
рівнянь за методом скінченних різниць із застосуванням схеми Кранка –
Ніколсона. Отримано розподілення температур для нескінченної пластини та
циліндра, а також розглянуто термопружне деформування циліндра та стержня.
Ключові слова: нестаціонарна теплопровідність, осесиметричні тіла,
плоскодеформовані тіла, універсальний скінченний елемент, метод скінченних
елементів.

Вступ. Значна кількість відповідальних об’єктів техніки знаходиться
під дією термосилового навантаження, пов’язаного з нерівномірним розподілом температури. Експлуатація таких об’єктів відбувається як при
сталих значеннях зовнішніх факторів, так і при складних умовах температурних режимів. У цьому випадку визначення нерівномірних температурних полів потребує розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності, а в окремих випадках – стаціонарної задачі теплопровідності.
Вихідні співвідношення задачі теплопровідності. Температурне
поле неоднорідного тіла за відсутності внутрішніх джерел тепла описується [6]:
- в загальному випадку, рівнянням нестаціонарної теплопровідності

div ( T )  C
-

T
,
t

(1)

в окремому випадку, рівнянням стаціонарної теплопровідності

div ( T )  0 .

(2)



У криволінійній системі координат x [2] покомпонентна форма диференціального рівняння (1) приймає вигляд [1]

1
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(3)

і диференціального рівняння (2) відповідно

 

g
g x 


1



g

T 
0.
x  

(4)

Для забезпечення однозначності розв’язання рівняння (3) вводяться
відповідні початкові та граничні умови. За початкові умови приймається
відоме розподілення температур по тілу у фіксований момент часу t 0 ,
що являє собою початкову часову координату

T ( x  , t 0 )  T0 ( x  ), x   L,

(5)



де T0 ( x ) – задана функция координат.
В теорії теплопровідності нараховують чотири види граничних умов.
В даній роботі застосовуються граничні умови першого і третього роду.
Граничні умови першого роду, або умова Діріхле (рис. 1, а) – задане
розподілення температури на поверхні тіла для кожного моменту часу:

T ( x  , t )  f ( x  , t ), x   L1 ,
де f ( x



(6)

, t ) – задана функція; L1 – частина поверхні тіла S , на якій

задані граничні умови першого роду.
Для стаціонарної задачі теплопровідності, коли температура на
поверхні є постійною,

T ( x  )  const,

x  L1 .

(7)

Граничні умови третього роду, або умова Робена (рис. 1, б) – задана
температура зовнішнього середовища і закон теплообміну між поверхнею тіла і зовнішнім середовищем (теплообмін за законом Н’юкона –
Ріхмана)



T ( x  , t )
  T ( x  , t )   ( x  , t ) , x   L2 ,
n





(8)

де  – коефіцієнт тепловіддачі;  – температура зовнішнього середовища; L 2 – частина поверхні тіла S , на якій задані граничні умови
третього роду.
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а)

б)

Рис. 1 – Граничні умови теплопровідності

Для стаціонарної задачі теплопровідності граничні умови третього
роду набувають вигляду

T ( x )
  T ( x )   ( x )  , x  L2 .
n



(9)

Рівняння (3) з початковими умовами (5) та граничними умовами (6),
(8) однозначно визначає нестаціонарне температурне поле в тілі; рівняння (4) з початковими умовами (5) та граничними умовами (7), (9) –
стаціонарне температурне поле в тілі.
Диференціальне рівняння (3) з початковими умовами (5) та граничними умовами (6), (8) є еквівалентним варіаційному рівнянню двовимірної задачі нестаціонарної теплопровідності [5]
δχ   (λ
S

T δT
α

x x

β





g  ) gdL   α(T  θ)δTdL   C
L

S


T
T gdL .
t

(10)

Відповідно, диференціальне рівняння (4) з початковими умовами (5)
та граничними умовами (7), (9) є еквівалентним варіаційному рівнянню
плоскої задачі стаціонарної теплопровідності [5]

δχ   ( λ
S

T δT
x α x β





g  ) g dL   α (T  θ ) δTdL .

(11)

L

Індекси, яким відповідають грецькі букви, приймають значення 1, 2; а
індекси, яким відповідають латинські літери, приймають значення 1, 2, 3.
Дане правило зберігається і надалі.
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Розв’язувальні співвідношення методу скінченних елементів
(МСЕ) для двовимірної задачі теплопровідності. Для дискретизації
осесиметричних та плоскодеформованих тіл використовуються скінченні елементи (СЕ), що являють собою чотирикутники довільної форми.
Кожному СЕ у відповідність поставлена місцева криволінійна система
координат xi , яка пов’язана з геометрією елемента так, що осі x1 і x2
спрямовані вздовж сторін поперечного перетину СЕ. У місцевій системі
координат поперечний переріз скінченного елемента представлений як
квадрат із одиничною стороною (рис. 2).

Рис. 2 – Косокутний універсальний СЕ

В межах СЕ передбачається, що коефіцієнт теплопровідності  , питома об’ємна теплоємність C та значення компонент метричного тензору gij несуттєво змінюються в площини СЕ і приймаються рівними їх відповідним значенням у центрі:






  

x 0

, C C

C

x 0

g

ij

 g ij  g ij

x 0

(12)

При розв’язанні задачі стаціонарної теплопровідності за невідомі
приймаються значення температури в вузлах елемента T( S ,S ) .
1 2
Розподіл температури у межах поперечного перетину СЕ описується
білінійним законом

T

1
1
1
T( S1S2 )  S1 x1  S2 x 2  S1S2 x1 x 2   .
2
4
2
S1 1 S2 1

 

(13)

Для СЕ, які примикають до границь області, розподілення температури вздовж координатної лінії визначається за формулою

T 
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1

T( S1S2 )   S (3 ) x (3 )  .
2

S1  1 S 2 1

 

(14)

Вирази для похідних від температури і часу мають вигляд:

T , 

1

T( S1S2 )   S (3 ) x (3 )  S ,
2

S1  1 S2  1

 

T( S1S2 )
T
  
t S 1S  1 t
1
2

(15)

1
1
1 1
2
1 2
 S1 x  S 2 x  S1S 2 x x   . (16)
2
2
4


При скінченноелеметній апроксимації тіла для системи з N СЕ рівняння (3) набуває вигляду
N

N

   n 
n1

x1  1
2


1



x2  1
2

2

x1  12



n1 x1 1
2

x2  12

 T T   
λ    g  gdx1dx2 
x x

x2  12 







x 1 x  1
2
2



 TT gdx1dx2   θT gdL 
L

x1 1
2

x2  1
2





x1 1 x2  1
2
2

(17)


T
C T gdx1dx2  0.
t

Після підстановки в (5) значень температури (6) та її похідних (15),
(16) та обчислення інтегралів, отримаємо

   

 n 

S1  1 S 2 1 P1 1 P2  1

T( S , S ) T( P , P ) R( S1 , S 2 , P1, P2 ) 
1 2
1 2



   θT g dL 
L



   

T( S ,S )T( P ,P ) B( S1,S2 ,P1,P2 )  (18)
1 2
1 2

S1 1 S2 1 P1 1 P2 1

   
S1  1 S 2 1 P1  1 P2  1

T( S1S 2 )
t

T( P1P2 ) C ( S1 ,S 2 , P1 , P2 ) ,

де

  
1
1

 

R( S1, S 2 , P1 , P2 )  
S P g  S1 S 2 P1 P2 g
g
4  

12



(19)

– коефіцієнти матриці теплопровідності;
  ( S P  3) 
B ( S  , P )   g   
 g ( 3 )(3 )
12



(20)
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– добавка до коефіцієнтів матриці теплопровідності на границі області,
що співпадають з координатною лінією x (  1, 2) ;


C ( S , P ) 

C g
2

( S1 P1  3)( S 2 P2  3)

(21)

– коефіцієнти матриці теплоємності.
Інтеграл Q0 , що містить θ , визначається чисельно тільки на контурі

 

тіла і при формуванні системи рівнянь переноситься в праву частину.
В силу довільності варіації T( P P ) рівняння (10) еквівалентне сис1 2

темі звичайних диференціальних рівнянь
N

L






[
R
]

[
B
]

[
C
]
T


 Q0  ,
,t 
n 1 
 l 1

де коефіцієнти матриць

 R  ,  B , C 

(22)

визначаються за формулами

(19) – (21).
Для розв’язання системи диференціальних рівнянь (22) застосовується метод скінченних різниць. Вздовж часової координати t вибирається скінченна множина N точок t n ( n  0, 1,....., N ) з кроком t n
таким чином, щоб t n

n 0

 t н ; tn n N  tк . Замінюючи похідну за

часом в (22) скінченно-різницевим алгоритмом другого порядку точності
за схемою Кранка – Ніколсона [5] і приймаючи за невідомі значення температури в вузлах сіткової області в момент часу t n 1 , матимемо сисn 1

тему алгебричних рівнянь відносно T( S ,S ) в матричному вигляді
1 2

C T n1  (R   [ B])T n1  C T n  (R  [ B ])T n  Q0 n .(23)
Для стаціонарної теплопровідності процес виведення матриці теплопровідності є аналогічним.
Достовірність отриманих розв’язків задач теплопровідності і термопружності. Розроблений алгоритм розв’язання задач перевірений на
тестових прикладах задач стаціонарної і нестаціонарної теплопровідності.
Дослідимо розподілення температур по частині циліндра (рис. 3), що
знаходиться в стаціонарному температурному режимі. Вихідні дані:
r1  10 мм, r2  40 мм, температура на внутрішній поверхні стінки

T1  100 C , температура на зовнішній поверхні стінки T2  400 C .
Поверхні вздовж осі z
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2'

абсолютно теплоізольовані.

Рис. 3 – Частина циліндра

За еталонний прийнятий аналітичний розв’язок, отриманий в [4]. Як
видно, отримані результати (табл. 1) майже повністю збігаються із еталонним розв’язком.
Таблиця 1 – Порівняльні результати



,

мм
10
15
20
25
30
35
40

Температура

T , C
Похибка, %

Аналітично

МСЕ

100
187,74
250
298,27
337,74
371,10
400

100
186,62
247,87
296,12
336,62
370,33
400

0
0,60
0,85
0,72
0,33
0,21
0

Розглянемо довгий циліндр (рис. 4) при конвекційному теплообміні
між його поверхнею і навколишнім середовищем, температура якого  2
змінюється в залежності від часу t за законом  2   0 ( 1  k1  e

k

), де


   t r 2 – безрозмірний час; r – радіус циліндру;  0  823 C ;

  0,557  10 5 м2/сек – коефіцієнт теплопровідності; k1  0,5473 ;

k  53,6 . Температура циліндра при t 0  0 прийнята 323 C , критерій
теплової подібності Вi    r   15 .

Для даної задачі досліджувалась узгодженість розв‘язку, який отриманий за розробленою методикою, з аналітичним розв‘язком [6], а також
з числовим розв’язком, отриманим на основі використання просторовочасових СЕ [3] в залежності від кількості СЕ по радіусу. Аналіз резуль161

татів показав, що при достатньо малій (5 СЕ) кількості елементів, взятих
по товщині циліндра, максимальна похибка не перевищує 3%, а десять
елементів забезпечують точність з максимальною похибкою до 1%.

Рис. 4 – Схема і скінченноелементна модель суцільного циліндра

На рис. 5 у вигляді ізоліній показано розподіл температури в циліндрі
для моментів часу t  180c, 300c, 420c, 540c .

Рис. 5 – Розподіл температури у суцільному циліндрі

Суцільна лінія відповідає аналітичному розв’язку [6], штрихпунктирна
– розв’язку, отриманому за МСЕ [3], а кружками – за розробленою методикою. Зіставлення кривих аналітичного і наближених розв’язків дозволяє констатувати, що запропонована методика досить добре узгоджується з аналітичним і числовим розв’язками інших авторів.
Розглянемо розподіл температури по товщині необмеженої сталевої
пластини (рис. 6) при конвекційному теплообміні між її поверхнею
z1   h 2 і навколишнім середовищем. Поверхня z1   h 2 передбачається ідеально теплоізольованою. Початкова температура пластини


T0  293 K , температура теплоносія   1273 K , коефіцієнт теплоп-

5

ровідності   0 ,66  10
м2/сек. Критерій теплової подібності, що відповідає товщині пластини, h  0,008 м, Вi    R   0, 2 .
162

Рис. 6 – Розрахункова схема і СЕ-модель необмеженої пластини

На рис. 7 показано розподілення температури по товщині пластини
для моментів часу t  5c ,10c, 15c, 20c, 30 c, 60 c . Як і в попередньому прикладі, суцільна лінія відповідає аналітичному розв’язку [6], штрихпунктирна – розв’язку, отриманому за МСЕ [3], а кружками – за розробленою методикою.

Рис. 7 – Розподіл температури у необмеженій пластині

Термопружне деформування нерівномірно нагрітої товстостінної труби. Товстостінна труба (рис. 8, а) знаходиться в температурному
полі, змінення якого вздовж радіусу описується за законом:
1.6

T  71.66   r b  0.2 

.

Модуль пружності є залежним від температури:

E  E (T )  10 3  e -0.04606T ;   ,  ;  T  1  10 4 град-1 [6].
Розв‘язування задачі на основі МСЕ виконане в умовах плоскої деформації. Дискретна модель плоскої задачі наведена на рис. 8, б. Результати представлені на рис. 8, в у вигляді епюр колових напружень
  , які повністю збігаються із еталонним розв’язком, отриманим в [6].
Термопружне деформування призматичного стержня. Призматичний стержень розмірами 1х1х10 см знаходиться під дією температури,
яка лінійно змінюється вздовж його осі від 200°С до 0°С (рис. 9). Значення
фізико-механічних характеристик матеріалу прийняті такими ж, як у попередньому прикладі. При розв‘язанні даного тестового прикладу було
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проведено перевірку достовірності моделювання термопружного стану
при нерівномірному розподіленні температури вздовж поперечного перерізу стержня.

а)

б)

в)
Рис. 8 – Розподілення температури в товстостінній трубі

Рис. 9 – Розподілення температури в призматичному стержні
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У якості еталонного прийнято розв’язок, отриманий за допомогою
програмного комплексу ЛІРА 10.6 при використанні дискретної моделі,
наведеної на рис. 9. Результати розрахунку за розробленою методикою
повністю співпадають з еталонним розв‘язком.
Аналіз результатів свідчить, що в даному прикладі спостерігається
добра узгодженість наближеного і аналітичного розв’язків.
Висновок. Таким чином, для розглянутих випадків розподілення
температур і теплофізичних характеристик матеріалу забезпечується
достовірність результатів, отриманих за розробленою методикою.
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УДК 539.3
С. О. Пискунов, д-р техн. наук, В. В. Валер

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ
В НЕОДНОРОДНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Приведены исходные соотношения для нестационарной и стационарной
задач теплопроводности, описывающие различные виды граничных условий,
и дифференциальные уравнения теплопроводности с их вариационными
эквивалентами. Разработан специальный косоугольный конечный элемент,
теплофизические и геометрические характеристики которого определяются в
точке интегрирования, находящейся в центре элемента. Приведен алгоритм
решения системы дифференциальных уравнений методом конечных разностей
с применением схемы Кранка – Николсона. Получены распределения
температур для бесконечной пластины и цилиндра, рассмотрено термоупругое
деформирование цилиндра и стержня.
Ключевые слова: нестационарная теплопроводность, осесимметричные
тела, плоскодеформируемые тела, универсальный конечный элемент, метод
конечных элементов
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UDC 539.3
S. O. Pyskunov, Dr. Sci. (Tech.), V. V. Valer

DETERMINATION OF PARAMETERS OF THE THERMOELASTIC
STATE IN THE NON-HOMOGENOUS TEMPERATURE FIELD
ON THE BASIS OF FINITE ELEMENT METHOD
The paper presents the basic relations of the transient and steady-state heat
transfer problems, namely the equations describing different types of boundary
conditions, and the differential equations of heat conduction with their variational
equivalents. A special curvilinear finite element is developed, the thermophysical
and geometric characteristics of which are calculated at the integration point located
in the center of the element. Algorithm for solving of the system of differential
equations using the finite difference method and the Crank-Nicholson scheme is
presented. The temperature distribution for an infinite plate and cylinder is obtained,
and the thermoelastic deformation of the cylinder and of the rod is considered.
Keywords: transient heat transfer, axisymmetric bodies, plane-deformed bodies,
general finite element, finite element method.

Operation and maintenance of many critical objects take place in complicated temperature conditions. In such cases, it is necessary to determine the
distribution of non-homogenous temperature fields, as well as to determine
their influence on the physical and mechanical characteristics of the structure. The paper presents the basic relations of the transient and steady-state
heat transfer problems, namely the equations describing different types of
boundary conditions, and the differential equations of heat conduction with
their variational equivalents.
A special curvilinear finite element is developed, the thermophysical and
geometric characteristics of which are calculated at the integration point located in the center of the element. The equations for the temperature distribution across the cross-section of the element are given, as well as the expressions for the temperature derivatives. Expressions for finite-element approximation of a body and deduction of a matrix of heat conduction for a finite element are given. Algorithm for solving the system of differential equations using the finite difference method and the Crank-Nicholson scheme is
presented.
The finite element and the reliability of the development algorithm were
verified for solving the test problems of stationary heat conductivity, transient
thermal conductivity and thermoelasticity. Series of two-dimensional problems have been solved. The temperature distribution for an infinite plate during transient thermal loading and part of cylinder during steady-state thermal
loading is obtained. Thermoelastic deformation of the tube and the rod is
considered. The obtained results were compared favorably with classical
numerical studies of other authors.
In conclusion, developed algorithm can be used for simple cases of temperature distribution and thermophysical properties of the material.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ
У ПРУЖНОМУ ПІВПРОСТОРІ
ЗА ДОПОМОГОЮ БІПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

Розглянуто нестаціонарну динамічну задачу для циліндричної оболонки у
лінійно-пружному однорідному ізотропному та інерційному півпросторі.
Досліджено взаємний вплив оболонки та поверхні півпростору на динамічний
напружено-деформований стан даної механічної системи. Розв’язок даної
задачі отримано за допомогою застосування біполярної системи координат.
Проведено порівняння отриманих результатів із аналогічними результатами у
інших роботах.
Ключові слова: циліндрична оболонка, біполярна система координат, пружний
півпростір, динамічні навантаження, поверхня півпростору.

Вступ. Досить важливе значення для практики має розрахунок динамічного напружено-деформованого стану для механічних систем, що
складаються з пружного півпростору, що містить циліндричну порожнину, підкріплену тонкою пружною оболонкою. Зокрема, до такої розрахункової схеми призводять задачі моделювання тунелів метрополітену,
трубопроводів та інших підземних конструкцій.
Досить добре досліджені динамічні задачі для циліндричних оболонок у необмеженому пружному інерційному просторі (при глибині залягання оболонки більше 5 її діаметрів). Роботи [1, 5, 6] присвячені подібним задачам, причому в [1] розглянуто випадок рухомих навантажень; в
[5] – у нестаціонарній постановці для навантажень, що діють осесиметрично, а в [6] – неосесиметрично.
Для оболонок неглибокого залягання потрібно враховувати вплив
поверхні пружного інерційного півпростору. В [7, 8] розглянута динамічна задача в нестаціонарній постановці для навантажень, що рівномірно
розподілені вздовж осі циліндра. Для розв’язання задачі, в обох роботах було використано метод скінченних елементів. Причому в [8] навантажена внутрішня поверхня оболонки, а в [7] – поверхня середовища.
В [3] розглянута задача для півпростору з циліндричною порожниною,
яка не підкріплена оболонкою, у стаціонарній постановці із застосуванням біполярної системи координат.
Дана робота присвячена динамічним задачам для пружного півпростору, який містять циліндричну порожнину, підкріплену тонкою оболонкою, у загальній постановці. Припускається, що оболонка розташована
на невеликій глибині (глибина залягання оболонки не перевищує 5 її
1
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діаметрів). Для розв’язання задачі в роботі застосовується біполярна
система координат. Розглядається випадок, коли нормальне навантаження діє на поверхню півпростору. Також досліджується питання впливу глибини залягання на напружено-деформований стан системи «оболонка-півпростір».
Постановка задачі. Розглядається нестаціонарна деформація лінійно-пружного, однорідного та ізотропного півпростору, що містить циліндричну порожнину, яка підкріплена тонкою пружною оболонкою. Будемо
припускати, що нормальні навантаження, що діють на ділянку поверхні
півпростору, залежать від часу як одинична функція Хевісайда. Поверхня оболонки вільна від напружень. Нехай оболонка та півпростір віднесені до нерухомої декартової системи координат x, y, z . Внутрішня
2

поверхня оболонки задається рівнянням x 2   y  l   b 2 , а поверхня
2

контакту між півпростором та оболонкою – x 2   y  l   r 2 ( h  r  b
– товщина оболонки). Контакт між оболонкою та півпростором вважаємо
ковзним. Нехай вісь оболонки та вісь z паралельні. В момент часу
t  0 оболонка та півпростір знаходяться в стані спокою та вільні від
напружень. В момент часу t  0 прикладається імпульсивне навантаження, яке діє по нормалі до поверхні півпростору.
Слід зазначити, що в даній роботі приймається, що навантаження рівномірно розподілене за осьовою координатою, тобто не залежить від
змінної z , тому початкова задача зводиться до плоскої задачі теорії
пружності. Будемо припускати також, що навантаження прикладені симетрично відносно осі y .
Для розв’язання задачі перейдемо до безрозмірних величин:
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де  2 ,G2 – густина та модуль зсуву півпростору, 1 , G1 – густина та
модуль зсуву оболонки.
Надалі всі рівняння будемо одразу виписувати у безрозмірному вигляді. Введемо біполярну систему координат, яка задається співвідношеннями [9]:

x* 

a0 sin 
a0 sh
, y*  
, a0  L2  R 2 . (1)
ch  cos 
ch  cos 
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Оскільки припускається, що задані навантаження діють симетрично
відносно y* , тому можна зробити розріз по осі O y* , який буде враховано за допомогою граничних умов. Введена біполярна система координат дозволяє перевести нескінченну область ABCD в скінченну область

0     0 ; 0    0 ;

 A' B' C ' D' ,

 R  L  a0 
де  0  ln 
,
 R  L  a0 

 0   (рис. 1).
Біполярна система координат, задана співвідношеннями (1) має наступні геометричні характеристики:

h  h 

a0
, g  g   h2 ,
ch  cos 

де h, h – коефіцієнти Ламе; g, g – компоненти метричного тензора.
Оскільки біполярна система координат є ортогональною [9], тому в
ній справедливі рівняння руху, які в довільній ортогональній системі координат (при відсутності масових сил) мають вигляд [4]
2
3

1 3 g kk  hxk

g ii    2

 xi
2 k 1 hxk  xi k 1  xi
k i

k i

 g ik hxi

 hx

k

де hxi , i  1,2,3 – коефіцієнти Ламе; g 

2

    ui , i  1,2,3, (2)

 t2


g11 g 22 g 33  hx1 hx2 hx3 .

Рис. 1 – Перетворення області

Оскільки, для біполярної системи координат x1   , x2   , x3  z ,

hx1  h ,

hx2  h ,

hx3  1 ,

g11  g 22  g  h2 ,

g 33  1,

g  g  h2 , тоді рівняння (2) матимуть вигляд (в безрозмірних величинах):
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або після спрощення:
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Також в довільній ортогональній системі координат справедливі
співвідношення Коші, які мають вигляд [4]:

 ui 
1 3 h 2 u
   2  i k , i  1,2,3,
 hi  2hi k 1  xk hk
1  2   ui 
  u j  
   h 2j
 ij 
hi
, i, j  1,2,3, i  j.
2hi h j   x j  hi 
 xi  h j  



 ii 


 xi

(5)

В біполярній системі координат вирази (5) набувають вигляд:
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Отримаємо вирази для напружень через переміщення у біполярній
системі координат. Для цього використаємо закон Гука [4]:

     2  ;      2  ;    2   ,

(7)

де   2G 1  2  ,   G – параметри Ламе,  – коефіцієнт Пуасона,

       . Тепер підставляємо вирази (6) у співвідношення (7), будемо мати для безрозмірних величин:
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Після спрощення вирази (8) матимуть вигляд:
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;


Тепер отримуємо рівняння руху півпростору у переміщеннях в біполярній системі координат. Для цього у виразах (9) замість  підставимо
2, а потім результат підставляємо у (4). Після спрощення будемо мати
рівняння:
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Рух оболонки будемо описувати наближеними рівняннями теорії
оболонок, що задовольняють гіпотезі Кірхгофа – Лява і в ортогональній
системі координат мають вигляд [10]:
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де u , v, w – компоненти переміщень середньої поверхні оболонки у напрямках осей O x1 , O x2 , O x3 відповідно;

 f1 ,

f 2 , f 3  – відповідні ком-

поненти навантаження;  q1 , q2 , q3  – відповідні реакції з боку середовища; R1 , R2 – радіуси кривизни ліній x1  const , x2  const відповідно;

1 , h, G1 , 1 – густина, товщина, модуль зсуву та коефіцієнт Пуассона
оболонки; g1 , g 2 – відповідні компоненти першої квадратичної форми
середньої поверхні оболонки.
Інші величини системи (11), враховуючи технічну моментну теорію
оболонок, мають вигляд:

1 

1 u
v g1 w
1 v
u g 22 w

 ; 2 

 ;
g1  x1 g1 g2  x2 R1
g 2  x2 g1 g 2  x1 R2

g2   v  g1   u 
 
 ;
g1  x1  g2  g 2  x2  g1 
2hG1
2hG1
N1 
1  12  ; N 2 
2  11  ;
1  1
1  1



(12)

N12  hG1 ; M 1  M 2  M 12  0.
Як видно з рис. 1, при введенні біполярних координат виразами (1),
середня поверхня оболонки буде задаватись рівняннями    0 , тому
в виразах (11), (12) потрібно прийняти, що O x1  O z , O x2  O  ,

O x3  O  . Тоді g1  1 , g 2  h , 1 R1  0 , 1 R2  1 . Також, відповідно до
припущення, що навантаження рівномірно діє вздовж осьової координати,
потрібно зазначити, що u  0 , q1  0 , f1  0 та похідні від всіх величин
за змінною z дорівнюють нулю. Тоді вирази (12) приймуть вигляд:
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2hG1  1 v

N2 
 w ; N12  0; M 1  M 2  M 12  0.
1   1  h  

З урахуванням (13) перше рівняння системи (11) перетвориться у тотожність 0  0 , а четверте та п’яте у вирази:

Q1  0; Q2  0.

(14)

Враховуючи (13) та (14), система (11) в біполярній системі координат
(в безрозмірних величинах) матиме вигляд:
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 1  h V
1  2V 1  W





2
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 h   g 
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1  1
  1  1  V

  f   q  ;

2
2
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 1 V W
 1  1 d 2W 1  1




  f  q  ,
 2  2
2
 g  h


(15)

де V ,W – безрозмірні переміщення оболонки у напрямку осей O та

O ;  1 – коефіцієнт Пуассона оболонки. Зауважимо, що в системі (15)
величини h та g беруться при    0 .
У випадку, коли контакту між оболонкою та півпростором ковзний,
граничні умови для оболонки матимуть вигляд:









U  0 ,  ,  W   ,  ;    0 ,  ,   q   ,  ;





   0 ,  ,  q    ,   f   ,   f    ,   0.
Граничні умови на поверхні півпростору мають вигляд:

   0,  ,   F    H   ;    0,  ,   0.

(16)

Розріз, який було зроблено вздовж осі y* , враховується наступними
умовами:

U   ,0,    U   ,  0 ,       ,0,       ,  0 ,    0.
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Також припускаємо, що всі невідомі величини на нескінченності дорівнюють нулю, тому в точці 0,   всі величини дорівнюють нулю. Початкові умови приймаємо нульовими, тобто всі шукані величини та їх
перші похідні при   0 дорівнюють нулю.
Розв’язок задачі методом скінченних різниць. Оскільки рівняння
(9), (10), (15) мають достатньо складні коефіцієнти, які залежать від
просторових змінних, для розв’язування задачі застосуємо метод скінченних різниць за просторовими змінними. Для цього розіб’ємо область

0     0 , 0     0 (рис. 1) на сітку за змінною  на N частин, а
за змінною  на N  частин, відповідно. Нехай h1   0 N – довжина
відрізка розбиття за змінною  , а h2   N  – за змінною  . Отже ми
отримали

сітку

з



точок

 ,  ,
i





i  ih1 N i  0, N ,

де

j



 j  jh2 N  j  0, N  . Далі апроксимуємо похідні скінченними різницями другого порядку точності.



Далі у внутрішніх точках області i ,  j

  i  1, N





 1, j  1, N   1 за-

писуємо різницеві рівняння для системи (10). У відповідності до граничних умов:





U  i ,0  U  i , N   0 i  0, N ; U 0, N   0; V0  VN   0.
На границях   0 ,   0,    записуємо різницеві рівняння для (9),
враховуючи значення величин, які входять до відповідних граничних умов.
На границі    0 записуємо різницеві рівняння для системи (15) з
урахуванням відповідних граничних умов.
В результаті отримаємо систему з N  2 N   3  2 лінійних алгеб-





ричних рівнянь (СЛАР) відносно змінних U  i , j i  0, N  , j  1, N   1 ,

 





U  i , j i  0, N  , j  0, N  , V j j  1, N   1 .
Після розв’язування, описаної вище СЛАР, отримаємо розв’язок задачі в біполярній системі координат. Опишемо процес отримання відповідних величин у декартовій системі координат.
Поле переміщень (як і будь-яке векторне поле) в декартовій системі
координат U x , U y виражається через відповідні компоненти поля пе-





реміщень в ортогональній системі координат

U

x1 , U x2

 за наступними

співвідношеннями [2]:
2

2
1  1
1  2
U xi ; U y  
U xi ;
i 1 hxi  xi
i 1 hxi  xi

Ux  

(17)
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де x   1  ,  , y   2  ,   – формули зв’язку між декартовою та довільною ортогональною системами координат.
Для випадку біполярної системи, координати якої задаються співвідношеннями (1), формула (17) матиме вигляд:

Ux 

U  sh sin   U  1  ch cos  

Uy 

ch  cos 

;

U 1  ch cos    U  sh sin 
ch  cos 

(18)

.

Відповідні компоненти тензора напружень знаходяться по отриманим у формулах (18) переміщенням за виразами, аналогічними (9).
Розв’язок динамічної задачі. Після застосування скінченнорізнецевої схеми за біполярними координатами до рівнянь (9), (10), (15),
за методом, описаним вище, отримаємо динамічне матричне рівняння,
яке можна записати у вигляді

AU   B  U   F H  ,

(19)



де U  – вектор невідомих вузлових переміщень;

 A ,  B

– матриці

коефіцієнтів скінченно-різнецевої схеми та коефіцієнтів при других похідних за змінною безрозмірного часу, відповідно; F  – вектор вузлових
навантажень; H   – одинична сходинкова функція Хевісайду.
Отримане динамічне матричне рівняння (19) розв’язується за допомогою θ-метода Вільсона, алгоритм якого наведено в [8]. Цей метод дозволяє звести динамічне рівняння (19) до ітераційної послідовності квазістатичних задач, які в свою чергу, є звичайними СЛАР і розв’язуються методом Гаусса.
Результати числового аналізу. Наведемо результати числового
аналізу вищеописаного алгоритму. При розрахунках використовувались
наступні значення безрозмірних величин:   30;   4;   0,02. Величини L,  змінювались.
Розглянемо випадок, коли імпульсивне нормальне навантаження діє
на ділянці поверхні півпростору, а поверхня оболонки вільна від напружень.
Функція F   , яка входить в граничні умови (16), задається у вигляді

F    

1
.
g  0,  

Далі на всіх графіках крива 1 відповідає статичному розв’язку, крива
2 – безрозмірної змінної часу   2 , крива 3 –   4 , крива 4 –   6 .
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На рис. 2 зображено переміщення границі контакту оболонки та півпростору в різні моменти часу у порівнянні із статичним розв’язком, причому на рис. 2, а L  2 , на рис. 2, б – L  4 , на рис. 2, в – L  6 . Точковим пунктиром позначено положення границі контакту до застосування навантаження.

а)

б)

в)

Рис. 2 – Переміщення границі контакту оболонки
та півпростору при різних глибинах залягання оболонки

На рис. 3 наведено переміщення U y * поверхні півпростору Oy* ,
причому на рис. 3, а L  2 , на рис. 3, б – L  4 , на рис. 3, в – L  6 .
На рис. 4 та рис. 5 наведені напруження на границі контакту оболонки та півпростору у різні моменти часу та для різних глибин залягання
оболонки. Причому на рис. 4 наведено криві для  x* x* , на рис. 5 –

 y* y* .
На основі порівняння отриманих результатів з аналогічними результатами у [7] для випадку L  6 можна зробити висновок, що максимальна величина відхилення для статичних результатів не перевищує
5 %, а для динамічних – 8 %.
На основі отриманих результатів, можна встановити, що для оболонок, які розташовані на відстані понад 5 їх діаметрів можна, без суттєвої
втрати точності, розглядати задачу для середовища з однією порожниною, що підкріплена оболонкою.
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а)

б)

в)
Рис. 3 – Переміщення поверхні півпростоу,
при різних глибинах залягання оболонки

б)

а)

в)
Рис. 4 – Напруження
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 x* x* на границі контакту

а)

б)

в)
Рис. 5 – Напруження

 y* y* на границі контакту

Висновки. В роботі розв’язано динамічну задачу для тонкої пружної
циліндричної оболонки у лінійно-пружному однорідному та ізотропному
півпротості. Розглянуто випадок, коли на поверхні півпростору діє динамічне імпульсивне нормальне навантаження, яке залежить від часу як
одинична функція Хевісайда.
Задача розв’язана за допомогою використання біполярної системи
координат. Розроблено підхід до розв’язання динамічної задачі, який
ґрунтується на методі скінченних різниць та θ-методі Вілсона.
Показано збіжність динамічних результатів до відповідного статичного
розв’язку. Встановлено, що при глибині залягання оболонки понад 5 її діаметрів, взаємний оболонки та поверхні півпростору на компоненти динамічного напружено-деформованого стану розглянутої системи є незначним.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛОЧКИ
В УПРУГОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
ПРИ ПОМОЩИ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
Рассмотрена нестационарная динамическая задача для цилиндрической
оболочки в линейно-упругом, однородном, изотропном и инерциальном
полупространстве. Целью работы является исследование взаимного влияния
оболочки и поверхности полупространства на динамическое напряженодеформированное состояние рассматриваемой механической системы.
Решение задачи получено при помощи применения биполярной системы
координат. Проведено сравнение полученных результатов с аналогичными
результатами, полученными в других работах.
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, биполярная система координат,
упругое
полупространство,
динамические
нагружения,
поверхность
полупространства.
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MODELING OF CYLINDRICAL SHELL DYNAMICS IN ELASTIC
HALF-SPACE USING THE BIPOLAR COORDINATE SYSTEM
In present work the non-stationary dynamic problem for cylindrical shell in
linearly elastic, homogeneous and inertial half-space is considered. Purpose of
present work is analyzing mutual influence of the shell and surface of the half-space
on dynamic stress-strain state of this mechanic system. Solution of the problem is
obtained using the bipolar coordinate system. Presented results have compared
with analogical results, which have obtained in other works.
Keywords: cylindrical shell, bipolar coordinate system, elastic half-space, dynamic
loads, half-space surface.

In present paper considers the non-stationary dynamic problem for cylindrical shell in linear elastic, homogeneous and inertial half-space. It is assumed that depth of shell location is less then five of its radii. It is also assumed that the impulsive dynamic normal loads are applied to surface of the
180

half-space. The influence of shell location depth on dynamic stress-strain
state of this mechanic system is analyzed.
Let shell and half-space be assigned to a fixed Cartesian system of coordinates x, y, z. The inner surface of the shell is given by equation
2

x 2   y  l   b 2 and the surface of the contact between the half-space
2

and the shell is described by x   y  l   r ( h  r  b is shell thickness). The shell axis and axis z are parallel. The contact between the shell
and the medium is assumed to be sliding. The plane, which is a boundary of
the half-space, is described by equation y  0.
In present paper, it is assumed that loads are evenly distributed on the
axial coordinate, i.e. they do not depend on z , so the considered problem is
reduced to plane elasticity theory problem. It is also accepted, that loads are
applied symmetrically to y -axis, so we can cut the area along this axis. This
incision will be taken into account in boundary conditions.
The bipolar coordinate system (BCS) is used to solve this problem and
display the unlimited area, being considered, in the finite rectangle.
As the BCS is an orthogonally coordinate system [6], the motion equation
of elasticity theory, Cauchy equations and Hooke law are in force [7].
We substitute deformations expressions by displacements (Cauchy equations) for the deformations in Hooke law and obtain the expressions for
stresses by displacements in the BCS. Then we substitute these expressions in the motion equation of elastic theory, and we obtain motion equation
of elastic theory by displacements.
The shell motions are described by classic thin shell theory equations,
which satisfy Kirchhoff-Love theory and in the BCS are the following [8]:
2

2

1

 1  h V
1  2V
1  W  1   1  2V k 1   1


 f   q ; (1)




2
h   2  2
2
 h   g 
 1 V W
 1   1 d 2W 1   1

 f   q ;



 g  h
 2  2
2
For dynamic equations solution, we have developed the approach,
founded on the combination of finite differences method and iterative method
for the variable of time. Using this approach we obtain the problem solution
in the BSC. The solution for the problem in Cartesian coordinate system has
been obtained by method, which is described below.
The displacement field in Cartesian coordinate system U x ,U y depends





on corresponding components of the displacement field in the BCS
U  , U  in the following way [9]:
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Ux 

U sh sin   U 1 ch cos  
ch  cos 

; Uy 

U 1  ch cos   U sh sin 
ch  cos 

. (2)

Based on results comparison, which have obtained in present paper, with
analogical results (which have been obtained using finite elements method)
in [7] for case L  6 it was found out that the value of deviation is less then
5 % for static solution and is less than 8 % for dynamic solution.
Conclusions. The problem has been solved using the BCS. The algorithm
of solving dynamic problem, based on finite differences method and Wilson
θ-method has been developed. The convergence of dynamic results to corresponding static solution on the large time scales has been shown. It was
established that in cases, when the shell is located on the depth of cavity disposition of more than ten times its radii, the influence of the medium surface
on the stress-strain state of considered mechanical system, is insignificant.
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НАПРУЖЕНИЙ СТАН У ПРУЖНОМУ ТІЛІ
З ТРИЛАНКОВИМ ЖОРСТКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ
ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ ХВИЛЬОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Розв’язана задача визначення напруженого стану в околі тунельного
жорсткого включення, що в перерізі представляє собою триланкову ламану
лінію. Це включення міститься у необмеженому пружному просторі, в якому
поширюються плоскі гармонічні хвилі поздовжнього зсуву. Задача зведена до
розв’язання системи сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими
особливостями. Для наближеного розв’язання вказаної системи застосований
числовий метод, який враховує справжню асимптотику невідомих функцій і
використовує спеціальні квадратурні формули для сингулярних інтегралів.
Ключові слова: жорстке включення, гармонічні хвилі, сингулярні інтегральні
рівняння, нерухомі особливості.

Вступ. Проблему визначення двовимірного динамічного напруженого стану в тілах з тонкими дефектами у вигляді відрізка прямої або дуги
гладкої кривої на сьогоднішній час можна вважати вирішеною. Але, як
відомо, реальні дефекти можуть бути більш складної конфігурації: кусково-гладкі, такі, що перетинаються або розгалужуються. Задач з визначення напруженого стану в тілах з подібними дефектами розв’язано
значно менше, що пов’язано з математичними труднощами при їх розв’язанні методом інтегральних рівнянь. Зокрема, вони полягають в зведенні останніх до сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями. Найбільш дослідженими є задачі рівноваги тіл з тріщинами,
серед яких, у першу чергу, слід зазначити [1, 19]. У вказаних роботах
вдалось здобути точні розв’язки і точно визначити коефіцієнт інтенсивності напружень (КІН) методом Вінера – Хопфа. Авторами [6, 18, 20]
вивчався напружений стан навколо розгалужених, ламаних і крайових
тріщин числовими методами. Методом граничних інтегральних рівнянь
проведено дослідження для тіл з включеннями у вигляді ламаної або
розгалужених включень у [3, 7]. Об’єднує ці роботи те, що при побудові
числових розв’язків не враховується справжня асимптотика розв’язків,
яка внаслідок наявності нерухомих особливостей стає відмінною від
кореневої. Практично відсутні розв’язання аналогічних динамічних задач навіть для випадку гармонічних коливань. Наприклад, у [8, 9] досліджувалась взаємодія плоских гармонічних хвиль з двома тріщинами, що
виходять з однієї точки, і з тріщиною у вигляді триланкової ламаної. Для
розв’язання отриманих при цьому систем сингулярних інтегро-диферен-
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ціальних рівнянь з нерухомими особливостями був запропонований числовий метод, що враховує справжні особливості розв’язків і ґрунтується на застосуванні для сингулярних інтегралів спеціальних квадратурних формул. Саме цей метод застосовується при розв’язанні задачі про
взаємодію хвиль поздовжнього зсуву з включенням, що в перерізі є триланковою ламаною у поданій статті.
Постановка задачі. Нехай ізотропне пружне тіло знаходиться в
умовах антиплоскої деформації і містить абсолютно жорстке тунельне
включення, яке в перерізі xOy є триланковою ламаною. Ланки включення у площині xOy займають відрізки 2d k і утворюють з віссю Ox
кути  k (рис. 1). В тілі поширюються гармонічні хвилі поздовжнього зсуву, що викликають наступні переміщення вздовж осі Oz

Wk0  x; y   Ae

i 2  x cos 0  y sin 0 

;

 22 

2
; k  1; 2;3 ,
G

(1)

де G ,  – модуль зсуву та густина середовища;  – частота коливань;

0 – кут між напрямком поширення хвилі та віссю Ox . Залежність від
часу визначається множником e it , який тут і надалі відкинутий.

Рис. 1 – Розташування включення у координатній площині

Нехай W  x , y  – єдина відмінна від 0 за антиплоскої деформації
z – компонента вектора переміщень розсіяного хвильового поля. В системі координат xOy вона задовольняє рівняння Гельмгольца

W   22W  0 .

(2)

Для формулювання граничних умов на включенні з кожною його ланкою пов’язується система координат xk Ok yk , k  1; 2;3 так, що вісь

Ok xk спрямована вздовж відповідної ланки включення, а центр Ok
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співпадає з серединою цієї ланки. Тоді центри мають координати
x0 k  d k cos  k ; y0 k  d k sin  k ; k  1; 2;3 , а зв’язок між системами координат виражається формулами

x  ak  xk cos  k  y k sin  k
y  b  x cos   y sin  ; 1    1 ;  2   2 ; 3  2    3 ;

k
k
k
k
k
 xk   al  ak  cos k  bl  bk  sin k  xl cos  kl  yl sin  kl
;

 yk    al  ak  sin  k  bl  bk  cos  k  xl sin  kl  yl cos  kl

(3)

 kl   k   l ; k , l  1; 2;3 .
Граничні умови з боку зовнішнього середовища на включенні з огляду на його малу товщину h , записуються відносно серединної площини.
Припускається, що між включенням і пружним середовищем здійснено
повне зчеплення, тому

Wk1  xk , 0   c  Wk0  xk , 0  ; Wk0  xk , 0   Ae

i 2 z 0 k

;

(4)

z0 k  ak cos 0  bk sin  0  xk cos k   0   yk sin k  0  ; k  1; 2;3 .
Також на включенні є розрив дотичних напружень, для стрибків яких
введено позначення

 zy

k

 xl , 0   zyk  xl , 0  1k  xk  ;

 d k  xk  d k ; k  1; 2;3 ,

(5)

де 1k  xk  – невідомий стрибок дотичних напружень на k –й ланці
включення.
До рівностей (4) входить c – невідоме переміщення включення під
дією падаючої хвилі. Воно визначається з рівняння руху включення, яке
у випадку гармонічних коливань має вигляд
3
2

 c

3

dk

 mk   
k 1
k 1

1k   d  ,

(6)

 dk

mk – маса кожної ланки включення  k  1; 2;3 .
Розв’язання задачі. Для розв’язання задачі для кожної ланки включення з номером l у системі координат xl Ol yl , пов’язаної з нею, будується розривний розв’язок рівняння (2) з стрибком (5) [10, 11]
dl

W11l

 xl , yl  


dl

1l  
r2    xl , yl  d  ;
G

(7)
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1
r2    xl , yl   i H 0  0
4


   xl 2  yl2  ;


l  1; 2;3 .

Після цього переміщення розсіяного хвильового поля у системі координат xOy подаються у вигляді
3

W ( x, y ) 

Wlg  x, y  ,

(8)

l 1

де Wl g  x, y  отримуються з (7) внаслідок перетворення координат за
першими формулами (3) при k  l .
Щоб скористатись формулами (8) необхідно визначити невідомі
стрибки напружень на ланках включення. Для визначення вказаних
стрибків слід скористатися умовами (4). Для цього вони попередньо замінюються двома еквівалентними їм рівностями

Wk1  xk , 0 
Wk0  xk , 0 

;
xk
xk

Wk1   d k , 0  c  Wk0   d k , 0  ; k  1; 2;3 .

(9)

Перша рівність (9) є результатом диференціювання першої рівності
(4), а друга – умова еквівалентності продиференційованої і вихідної рівностей. Після здійснення у (8) перетворення координат за останніми
формулами (3) і підстановки у (9) отримана наступна система сингулярних інтегральних рівнянь з додатковими умовами
1



E



       Q  ,   R ,      F  ; 1    1 ;

1

1

  ln   1  D       F0 ;

(10)

1

0
q12  ,  
0



Q  ,     q21  ,  
0
q23  ,    ; F     



0
q32  ,  
0




f1    
 f10 
f 2     ; F0   f 20  ;



f3   
 f 30 



R  ,     Rlk  ,   ; D     Dlk      .
l0 

В системі (10) введені позначення
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1k  d k  
d
a
b
;   d k  ; xk  d k  ;  k  k ;  k  k ;  k  k ;
G
d
d
d
   1  zkl    zkl  k    z kl  cos lk 
d  max  d1 ; d 2 ; d3  ; qkl ( ,  )  k l
;
skl  ,  
k   

f k ( )  2 iA0  0 cos   k   0  e

i 0 r0 k   

;

f k 0  c0  A0 e

i 0 r0 k  1

;

3

r0 k ( )   k cos 0   k sin  0   k  cos k  0  ; l0   02

 k ;
k 1

zkl  sign l  k  ; k ; l  1; 2;3 ; l  k ;
2

skl  ,     l2    zkl   2 z kl 1 2    z kl 1  zkl  cos  lk 
2

 2k 1  zkl  .

(11)

Матриці R  ,   і D    складаються з функцій, що визначають регулярні інтеграли. До системи (10) необхідно додати рівність (6) для визначення невідомої амплітуди

c0   1
2l0

1

3

  k  d  ;
k 1
k

c0 

c ;   1 ;
h
 ,
d

d

(12)

1

де 1 , h – густина і товщина матеріалу включення.
Наближене розв’язання системи інтегральних рівнянь. Наявність у сингулярній складовій інтегральних рівнянь (10) нерухомих особливостей при    1;   1 та   1;   1 впливає на поведінку її розв’язків в околі точок    1 . Їх асимптотика в околі цих точок визначається так само, як і в [5, 9]. В результаті знайдемо, що невідомі функції
належить шукати у вигляді
1

1 ( )  1     2 1   1 1    ; 2 ( )  1   1 1     2  2    ;
1

3 ( )  1    2 1     2  3    ,

(13)

де степеневі показники визначаються рівностями

    kl

 2   , 0   kl  2
kl
k  
;  kl   l   k ; k  1; 2; l  2;3 .
  
 kl
,
  kl  
2
 2 kl
Тепер, якщо розглянути функції
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 k ( )   0 k    

 k 1
  1
1     k
1    ,
2
2

(14)

то можна бачити, що  0 k  1  0 і має місце подання

 0 k     1   2 g k    ; k  1; 2;3 ,

(15)

де g k    – нові невідомі функції, що задовольняють умови Гьольдера
при    1;1 .
Підстановка (14), (15) у (13) призводить до наступного подання невідомих функцій

 k    1   k 1    k g k     1    k 1    k 1
 1    k 1 1    k

1   2  1  1 ;

 k  1
;
2

 2  3  1   2 ;

 k 1

2

(16)

3  1  1 2 .

Далі наближений метод розв’язання ґрунтується на апроксимації
функцій g k    інтерполяційним многочленом n  1 степеня
n

g k     g k ,n 1    

 gmk    

m1

Qnk  

mk  Qnk (  mk ) 

; g mk  g k   mk  ;(17)

Qn1 ( )  Pn11 ,1 2   , Qn 2 ( )  Pn1 2 ,11    , Qn 3 ( )  Pn1 2,1 2   – многочлени Якобі;  mk – корені цих многочленів.
Тоді для інтегралів з ядром Коші справедливі наступні квадратурні
формули [1, 6]
1

n
 k  
Amk
  1   k 1 
d 
g mk
 k
b jk 
b jk ,
   jk
 mk   jk
2
2
m1
1





(18)

де  jk – корені функцій Якобі другого роду J 1n1 ,1 2    , J 1n 2 ,11    ,

J 1n 2,1 2    , j  1;...; n  1 , відповідно; Amk – коефіцієнти відповідної
квадратурної формули Гаусса – Якобі [5].
При отриманні формул (18) інтеграли
1

b jk 


1
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1   k 1    k 1
   jk

1

d ;

b jk 


1

1   k 1 1    k
   jk

d

знаходились методом, викладеним в [16], що ґрунтується на їх перетворенні до згортки Мелліна. Далі застосування теореми про згортку дає
можливість подати ці інтеграли у вигляді суми лишків у полюсах. Наслідком цих дій є наступні формули
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(19)

 ,  1   jk  0,


де
1 
 B1  y ;   
2  1 ctg  
 
 
  2 2 
2
C1  y ;  
 11
   1  k yk
   1  k   yk
 2 
2
2
 y

k!
11k  

k 0
k 0 

2

 
 



B1

 y, 1  

C3  y ,  2  ;









C1  y , 1 







;



 B3  y ,  2  ;





1
   k 
1 
 B1  y ;   
3  1   cos 
2
2


2

yk ;
 
 

2
2

1
k
C1  y;   
k 0 
2





B1  y , 1   C3  y ,  2  ;









y

sin   1   2 
sin  



1   jk
2



C1  y , 1    B3  y ,  2  ;

C2  y ,    211  2  3  1    
2
1

1



 y 2
ctg   sin  






 









 k   y k




d k!

k 0



;
1

1





k
1

k






k 0
1
2 
2


  k  1   2  y k

 





;    1 ;     2 ; d   1  k   ; d   1 ;

B2 y ,    C2 y ,   ; B2 y ,    C2 y ,   .

















Квадратурні формули (18) дозволили наближений розв’язок (10)
здійснити методом механічних квадратур з використанням коренів функцій Якобі в якості точок колокації. Але для цього необхідні квадратурні
формули для інтегралів з нерухомими особливостями:
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1

Eklj

 qkl  ,  jk  l ()d  ;



l  k  1; 2;3 , j  1;...; n  1 .

(20)

1

Нехай 0  r1  1 деяке додатне число. У випадку 1  z kl  jk  r1

 zkl

 sign l  k   інтеграли (20) не є сингулярними і можуть бути обчи-

слені за допомогою квадратурних формул Гаусса – Якобі з відповідною
ваговою функцією [5]. Якщо ж 1  zkl  jk  0 , слід скористатися рівностями (16) і замінити g k    інтерполяційними многочленами (17). Внаслідок цього інтеграли (20) набувають вигляду

Eklj 

n

g

H kl

 s  m 1 , m  
jk
m 1 kl ml









 l 1 
  1 
s jkl  l
s jkl ;
2
2

(21)



kl
Hm
  Aml zkl  k 1  zkl  jk cos kl   l   ml  z kl  ;
1  zkl  jk  r1  0;





kl
Hm
  Aml zkl  k 1  zkl  jk cos kl   l   ml  z kl  







 l  k 1  z kl  jk

Qnl  ml 



 B 1  y ,  
kl

 2l

  ml  zkl 

Qnl ml 



, (22)

 2

Bkl  y ,   ;

1  zkl  jk  r1 .
 p
Інтеграли Bkl
 y ,   , p  1; 2 , що входять в (22), за допомогою мето-

да, який ґрунтується на застосуванні інтегрального перетворення Мелліна [14], подано збіжними степеневими рядами:
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Аналогічно обчислюються інтеграли
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Для них мають місце формули
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Для інтегралів з логарифмічною функцією невідомі функції
g1    , g 2    наближаються інтерполяційними многочленами (17), які
попередньо перетворюються за тотожністю Дарбу – Кристофеля [16].
Після цього, як в [6, 10], отримані формули
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Останні інтеграли обчислюються методами для обчислення інтегралів з ортогональними многочленами [14] і дорівнюють
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В цих формулах   x  – логарифмічна похідна  -функції. Аналогічно знаходяться наступні інтеграли
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   1 ;     2 .
Знайдені формули для сингулярних інтегралів (18), (21), (24) та квадратурні формули Гаусса – Якобі для інтегралів з регулярними ядрами
дозволили замінити (10) системою лінійних алгебричних рівнянь. В результаті розв’язання цієї системи були знайдені g mk  g   mk  ,  k  1

 k  1; 2;3 , c0 . Після цього наближений розв’язок системи (10) визначається формулами (12), (16).
Однією з важливих характеристик напруженого стану навколо включення є КІН. Він визначається з відомого асимптотичного подання [20]
напружень в околі кінців включення. З урахуванням (11), (16), після об193

числення границь знаходимо прості формули для безпосереднього визначення КІН

K1  G d1
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2

1

,

K 2  G d3

 3 1
2

2

.

(26)

Результати числового аналізу. На основі отриманих формул побудовані графіки залежності КІН та амплітуди коливань включення від
безрозмірного хвильового числа  0 . По перше, здійснено дослідження
практичної збіжності запропонованого методу числового розв’язання
інтегральних рівнянь. Розглядалось включення з ланками однакової
довжини d і симетричні відносно осі Oy (рис. 2).

Рис. 2 – Схема включень з ланками однакової довжини

Внаслідок симетрії має місце K1  K 2  K . Результати наведені на
рис. 3 у вигляді графіків залежності КІН від  0 , де кожна крива відповідає вказаному числу вузлів інтерполяції. Розрахунки проведені при

 0  2700 і   450 .

Рис. 3 – Числове дослідження практичної збіжності
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Можна бачити, що для отримання значень КІН з похибкою, що не перевищує 0,1%, достатньо обирати до 20 вузлів інтерполяції в (17). А для
хвиль з малою частотою  0  3 досить і 5 вузлів.
Для дослідження впливу на значення КІН форми включення розглядалось включення виду як показано на рис.4. Довжини ланок відносяться так само, як і у попередньому випадку. Здійснено числове дослідження впливу значення кута  на залежність КІН від частоти.

Рис. 4 – Схема розташування включень

За такого розташування ланок включення побудовані графіки залежності КІН та амплітуди від  0 при  0  270 0 (рис. 5, а, б, рис. 6).

а)

б)
Рис. 5 – Вплив кута

 на значення КІН

Аналіз графіків на рис. 5, а (лінії 1 – 4 відповідають значенням

 =  5 , 30 , 45 , 90  ), та рис. 5, б (лінії 1 – 4 відповідають значенням
  95 , 135 , 150 , 175 ) вказує на те, що у випадку, коли ланки включення розташовані практично на одній прямій, значення КІН зростають
монотонно. З ростом кута між ланками включення і віссю Ox залежність
КІН від  0 ускладнюється, при цьому існують частоти, за яких КІН набувають максимальних значень. На рис. 6 наведені графіки залежності
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амплітуди від  0 при зміні кута  (лінії 1 – 5 відповідають значенням

 = 5 , 45 , 90  , 135 , 175 ) при поширені падаючої хвилі під кутом  0  90 .
Як видно, найбільшого значення амплітуда набуває, коли ланки включення розташовані майже на одній прямій. Зі зростанням кута між ланками включення та віссю Ox значення амплітуди зменшуються і мають
залежність від  0 , відмінну від монотонної.

Рис. 6 - Залежність амплітуди від кута



Висновки. Здійснено числове розв’язування задачі про визначення
напруженно-деформівного стану в околі триланкового тонкого жорсткого
включення при гармонічних коливаннях поздовжнього зсуву. Це
розв’язання ґрунтувалось на наближеному методі побудови розв’язку
системи сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями. Врахування реальної особливості розв’язків і застосування до сингулярних інтегралів спеціальних квадратурних формул забезпечило
швидку збіжність і стабільні числові результати в досить широкому частотному діапазоні. Отримані в результаті наближені формули для обчислення КІН і амплітуди коливань включення дали можливість дослідити
вплив на їх значення частоти коливань і конфігурації включення і встановити ряд якісних ефектів. Зокрема показана наявність частот, за яких
значення КІН і амплітуда коливання включення сягають максимуму.
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УДК 539.3
В. Г. Попов, д-р физ.-мат. наук, О. В. Литвин, канд. физ.-мат. наук

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В УПРУГОМ ТЕЛЕ
С ТРЕХЗВЕННЫМ ЖЕСТКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОМ НАГРУЖЕНИИ
Решена задача определения напряженного состояния в окрестности
туннельного жесткого включения, которое в сечении представляет трехзвенную
197

ломаную линию. Это включение находится в неограниченном упругом
пространстве, в котором распространяются плоские гармонические волны
продольного сдвига. Задача сведена к решению системы сингулярных
интегральных уравнений с неподвижными особенностями. Для приближенного
решения указанной системы применен численный метод, учитывающий
действительную асимптотику неизвестных функций и использующий
специальные квадратурные формулы для сингулярных интегралов.
Ключевые слова: жесткое включение, гармонические волны, сингулярные
интегральные уравнения, неподвижные особенности.
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THE STRESS STATE IN ELASTIC BODY WITH RIGID INCLUSION
OF THE SHAPE OF THREE SEGMENTS BROKEN LINE
UNDER HARMONIC WAVE ACTION
The problem about the determination of stress state in the vicinity of the tunnel
rigid inclusion of the shape of three segments broken line was solved. The plane
harmonic waves of the longitudinal shift are propagating in the unlimited medium
with this inclusion. The problem is reduced to solving a system of singular integral
equations with fixed singularities. For the approximate solution of this system a
numerical method is applied. It takes into account the true asymptotics of unknown
functions and uses special quadrature formulas for singular integrals.
Keywords: rigid inclusion, harmonic waves, singular integral equations, fixed
singularities.

There is a thin absolutely rigid inclusion that in a cross-section represents
three segments broken line in an infinite elastic medium (matrix) that is in the
conditions of antiplane strain. The plane harmonic waves of the longitudinal
shift are propagating in the medium with this inclusion. Under the conditions
of the antiplane strain the only one different from zero z - component of displacement vector W  x; y  satisfies the Helmholtz equation

W   22W  0 ;

 22 

2
.
G

The inclusions are fully couple with the matrix and so thin that the
boundary conditions on them are formulated concerning the middle plane of
the inclusions. The tangential stresses are discontinuous on the inclusion.
For the jumps of tangential stresses the follow definitions are presented

 zy

k

 xl , 0    zyk  xl , 0   1k  xk  ;

 d k  xk  d k ; k  1;2;3 ,

where 1k  xk  – the unknown jumps of tangential stresses on the k – th
segment of inclusion.
The method of the solution is based on the use of the discontinuous solution of the Helmholtz equation. After the satisfaction of the conditions on the
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inclusion the system of integral equations relatively unknown jumps is
obtained:
1

E





       Q  ,   R ,      F  ; 1    1 ;

1

1

  ln   1  D       F0 ;
1

0
q12  ,  
0



Q  ,     q21  ,  
0
q23  ,    ; F     



0
q32  ,  
0




f1    
 f10 
f 2     ; F0   f 20  ;



f3   
 f 30 
3



R  ,     Rlk  ,   ; D     Dlk      ; l0   02
k ;
l0 

k 1



f k ( )  2 iA0  0 cos   k   0  e

i 0 r0 k   

; f k 0  c0  A0 e

i 0 r0 k  1

;

r0 k ( )   k cos 0   k sin  0   k  cos k  0  ;

c0   1
2l0
c0 

1

3

  k  d  ;  k   
k 1
k

1

 k  
;
G

      l  k cos lk 
c ;   1 ;
h
;
  ; qkl ( ,  )  l k l
d

d
s  ,  
kl

skl  ,   

 l2  k2

 2 1 2  k l cos  lk 

 k2 l2 ;

k ; l  1; 2;3 ; l  k .

The unknown functions are searched as:
1

1 ( )  1     2 1   1 1    ; 2 ( )  1   1 1     2  2    ;
1

3 ( )  1    2 1     2  3    .
Approximate method of solution is based on the interpolation of functions
g k    by approximation polynomial of degree n  1
n

g k     g k ,n 1    

 gmk    

m1

Qnk  
mk

Qnk (  mk ) 

; g mk  g k  mk  ;
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11 , 1
2

1 ,1

  ; Qn 2 ( )  Pn1 2 ,11    ; Qn3 ( )  Pn2
polynomials,  mk – roots of these polynomials  k  1; 2;3 .
Qn1 ( )  Pn

2

   – Jacobi

One of the main results is a numerical method for solving the obtained
system, which takes into account the singularity of the solution and is based
on the use of the special quadrature formulas for singular integrals.
The resulting calculation formulas of generalized stress intensity factor
(SIF), which values are expressed in approximate solution of the system of
integral equations are obtained. The influence on the value of SIF from the
angle formed by the sides of the inclusion and the frequency of the incident
wave is researched.
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А. М. Свитлинец1

ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОГО НАГРЕВА
НА ОВАЛИЗАЦИЮ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ
Для оценки предельного состояния в технологических процессах гибки
труб активно используются исследования по овализации поперечного сечения,
которая приводит к исчерпанию несущей способности. Исследовано влияние
неравномерного нагрева в окружном направлении трубы на ее предельное
состояние. Полученные результаты позволяют сделать вывод о существенном
влиянии неравномерности температурного поля на предельный момент.
Ключевые слова: изгиб трубы, температура, пластичность, предельное
состояние, овализация.

Введение. В [3] впервые было показано, что длинные упругие трубы
при чистом изгибе достигают предельной нагрузки в результате овализации поперечного сечения. Предельный момент упругопластических
труб, в предположении, что овализация поперечного сечения является
эллиптической, получен в [1]. Системный подход к решению задачи
нелинейного поведения труб в рамках деформационной теории пластичности без учета удлинения в окружном направлении был разработан в [8], а процедура решения – обобщена в [4, 5, 17] для различных
вариантов пространственной кинематики трубы и множества вариантов
теорий пластического течения. Об экспериментах, включающих чистый
изгиб неупругих оболочек, сообщалось в [10, 11, 14, 16, 18, 19]. На основании этих исследований можно прийти к заключению, что для более
тонких труб предельной нагрузке предшествует бифуркационная потеря
устойчивости; для более толстых труб первой достигается предельная
нагрузка. Для обычно используемой стали и алюминиевых сплавов такой переход оказывается между значениями 35  D / h  45 , где D и h –
диаметр и толщина трубы соответственно. В данной работе рассмотривается влияние температурного поля на овализацию поперечного сечения трубы.
Изложение основного материала исследования. Теория пластического течения с комбинированным упрочнением. Для описания
механического поведения материала трубы используется теория термопластического течения с комбинированным упрочнением. В основу
теории закладываются следующие допущения:
– аддитивное представление приращений полной деформации d

d  ij  d  ije  d  ijp  d  ijT ,
1
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p

где d  ije , d  ij , d  ijT – скорости упругой, пластической и температурной
деформации соответственно;
– закон Гука

d  ije 

1
[(1  v )d ij  vd kk  ij ] ,
E0 g (T )

где E0 – модуль упругости при 0оС; v – коэффициент Пуассона,
g (T ) – функция, характеризующая зависимость упругого модуля от
температуры. Эту зависимость зададим в виде


   1  
g    1   exp  * 
     0,
    

где   (T  273) / (Tпл  273) – гомологическая температура ( Tпл – температура плавления);  * – характеристическая гомологическая температура.
Для описания пластической анизотропии воспользуемся квадратичным условием текучести Хилла [9]
1/2


1
2
2
 ( x   x )  ( x   x )(    )  2 (   ) 

S


  s ( , T ) ,

(1)

где  x ,   – компоненты тензора напряжений;  x ,  – девиатор остаточных напряжений;  s – предел текучести, зависящий от длины траектории пластического деформирования  ; S   0 /  0 x – параметр
анизотропии, который определяется из результатов двухосных экспериментов [12];
– принцип градиентальности

d  xp  N x d  , d p  N d  , d  zp  N z d  ,

d  – пластический сомножитель; N x  f /  x , N  f /  ,
N z   N x  N – компоненты девиатора, определяющего направление

где

скорости пластической деформации. Применительно к условию пластичности (1) имеем:

Nx 

2( x   x )  (    )
,
2 s
Nz  

N 

2(    ) / S 2  ( x   x )
,
2 s

( x   x )  (2 / S 2  1)(    )
.
2 s
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Остаточные напряжения  x ,  возникают за счет сил сопротивления дальнодействующим препятствиям, связанным со структурой материала, и не могут быть преодолены за счет тепловой энергии поликристалла. Поэтому влияние температуры на  x ,  осуществляется
только через зависимость упругого модуля от температуры:

 x ( , T )  g (T ) x ( ),  ( , T )  g (T ) ( ) .
Предел текучести  s связан с близкодействующими препятствиями
движению дислокаций, преодолению которых может содействовать
тепловая активация. В силу этого запишем

 s ( , T )   s ( )q(T ) .
В дальнейшем примем q(T )  g (T ) .
Изменения параметров упрочнения x ,  ,S пропорциональны пластическому сомножителю d и задаются следующими уравнениями эволюции:

d x  c ( N x   c x )d  , d   c ( N   c )d  ,
d s   ( s   max )d  ,
где  c ,  c ,  ,  max – константы материала.
Пластический сомножитель находится из условия непрерывности df  0

d 

N x d  x  N d 
Ep

,

где E p  g (T )  c [ N x ( x   x )  N (   )]  q (T )  ( s   max ) .
На основании записанных выше формул получаем определяющие
соотношения:

e22
e
E0 g (T )(d  x  d  xT )  12 E0 g (T )(d   d T );


e12
e
T
d   
E0 g (T )(d  x  d  x )  11 E0 g (T )(d   d T ),


d x 

где

e
C xx  22 E0 g (T ),

e11  1 
e12 
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e
Cx   12 E0 g (T ),


e
C  11 E0 g (T ),


 E0 g (T ) N x2
 E g (T ) N2
, e22  1  0
,
Ep
Ep

 E0 g (T ) N N x
2
 v ,   e11e22  e12
.
Ep

Здесь  – параметр, который равен единице в пластическом состоянии

( f  0, d   0) , и нулю – в упругом состоянии ( f  0 или f  0, d   0) .
Для конкретизации определяющих соотношений необходимо задать
константы материала E , v, c ,  ,  max , S , * .
Постановка задачи. Рассмотрим чистый изгиб длинной круговой
трубы радиуса R с толщиной стенки h при заданном изменении кривизны  и переменном температурном поле, определенному по закону:

  1

      1
T0  (Tmax  T0 )

 1
Т 
,
 T






0
1
 0
где T0 , Tmax

–

минимальная и максимальная температура соот-

ветственно;  , 1 – углы (рис. 1).

Рис. 1 – Геометрия трубы

Для решения задачи воспользуемся подходом, описанным в [15].
Осевую и окружную деформации (рис. 1) представим в виде:

 x   x0   ,   0  z  ,

(2)

  [(1.0  w) cos   v sin    0 z cos  ],

(3)

где  x0 – деформация оси трубки, z  z / h, w  w / R, v  v / R, 0  h / R,
   / R,   R .
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Мембранная составляющая 0 деформации и локальная кривизна

 определяются следующим образом:
0  v   w 

0  v   w 
1
1
.
 v   w  2   v  w  2 ,   
1/2
2
2
1.0   v  w 2 



(4)

Здесь ()  d () / d , ()  d 2 () / d 2 .
Воспользуемся принципом возможных перемещений в скоростях
применительно к поставленной задаче
 h /2

2R

( xx    )dzd 0,


0  h /2

где точка над переменной обозначает производную по времени.
С учетом определяющих соотношений запишем:
 h /2

[Cxxxx  Cx ( x  x )  C   ]dzd 0,



(5)

0 h /2

или с учетом (2), (3):

   ,   [ w cos   v sin  ].
  0  z  , x  x0  
Примем следующие выражения для перемещений и осевой деформации  x0 :
N

 x0  q1, v 

N

qn sin n , w   qn  N cos n  q2 N 1  .
 n 1

n 2





Тогда для их скоростей и производных по  можем записать соответственно:

x0  q1, v 

N



qn sin n , v 

n 2

w 

 nqn cos n ,
n 2

N

 qn N cos n  q2N 1,
n 1

w   

N

 nqn N sin n ,
n 1

w   

N

 n2qn N cos n .
n 1

206

N

(6)

Подставляя (6) в (5), выразим скорости деформаций через qn :

x  a0 

2 N 1



2 N 1

an qn ,  

n 1

 bn qn ,

(7)

n 1

где

a0  (1.0  w  0 z ) cos   v sin  , a1  1,
an   sin  sin n , n  2  N ,
an   cos  cos(n  N ) , n  N  1  2 N ,
a2 N 1   cos  , b1  0,




0 z
bn  1.0  v   w 
n cos n 
1/2 

1.0  (v  w) 2  

 




0 z (v  w)(v  w) 
 v  w 
sin n , n  2  N ,
3/2 

1.0  (v  w) 2  

 





0 z (n  N ) 2

bn  1.0  v  w 
 cos(n  N ) 
1/2
1.0  ( v  w)2  


 




0 z (v  w)(v   w) 
 v  w 
(n  N ) sin( n  N ) ,
3/2 
1.0  ( v  w) 2  


 


n  N  1  2 N , b2 N 1  1.0  v  w.
Подставляя (7) в уравнение принципа возможных перемещений (5),
и, учитывая независимость вариаций  qn , приходим к системе 2N + 1
линейных алгебраических уравнений относительно qn , n  1  (2 N  1)
следующего вида
2 N 1

 Ank qk  Bn ,

(8)

k 1

где
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 1/2

Bn 



a0 (Cxx an  Cx bn )dzd ;

0 1/2

 1/2

Akn 



[Cxx an ak  Cx (an bk  bn ak )  C bnbk )]dzd .

0 1/2

Решение системы уравнений (8) строилось методом Эйлера.
Используя результаты для перемещений, деформаций и напряжений на каждом шаге по времени, можно оценить осевое усилие и изгибающий момент по формулам:
 1/2

P  2 Rh



 x dzd , M 

0 1/2

1
2 0

 1/2



 x dzd .

(9)

0 1/2

В приведенных выше формулах интегрирование проводится численно. Промежуток интегрирования [ 1 / 2, 1 / 2] разбивается на m , а
промежуток [0,  ] на n интервалов, и интегрирование, в пределах каждого образованного промежутка, ведется с использованием квадратурных формул Гаусса. При расчетах принималось 2 интервала по толщине и 4 на промежутке [0,  ] . Результаты расчетов приведены в табл. 1,
где использованы следующие обозначения:   w(0)  w( ) / R – овализация поперечного сечения; T0 , T1 – температура нагрева отдельных
участков трубы (рис. 1), M 0   0 4 R2 h,  0  h / (4 R 2 ).
Таблица 1 – Зависимость овализации от распределения температуры

1  21 / 

 / 0

M / M0



T0

T1

0
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,26
0,28
0,26
0,26
0,29
0,29
0,29

0,558
0,569
0,573
0,576
0,578
0,578
0,58

0,031
0,035
0,027
0,027
0,039
0,039
0,039
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Как следует из полученных результатов, с ростом 1 от 0 до  / 2
предельный момент и овализация уменьшаются.
Выводы. Исследовано влияние неравномерного нагрева в окружном направлении трубы на ее предельное состояние. Для описания
деформации трубы использовалась теория оболочек для малых деформаций и конечных перемещений, а для описания механического
поведения материала трубы – теория термопластического течения с
комбинированным упрочнением. В этих соотношениях модуль упругости,
предел текучести и остаточные напряжения зависят от температуры.
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Применение принципа возможных перемещений в скоростях и использование представления перемещений в виде ряда по синусам и косинусам позволило свести задачу овализации к системе дифференциальных
уравнений первого порядка, которая была решена методом Эйлера.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о существенном
влиянии неравномерности температурного поля на предельный момент.
Перспективы дальнейшего развития данного направления могут
быть связаны с исследованием неравномерности овализации поперечного сечения вдоль длины трубы.
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УДК 539.374
Г. М. Світлинец

ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНОГО НАГРІВУ
НА ОВАЛІЗАЦІЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ
ПРУЖНОПЛАСТИЧНОІ ТРУБИ ПРИ ЧИСТОМУ ВИГИНІ
Для оцінки граничного стану в технологічних процесах гнуття труб активно
використовуються дослідження овалізаціі поперечного перерізу, яка призводить
до вичерпання несучої здатності. Досліджено вплив нерівномірного нагрівання
в окружному напрямку труби на її граничний стан. Отримані результати
дозволяють зробити висновок про суттєвий вплив нерівномірності
температурного поля на граничний момент.
Ключові слова: вигин труби, температура, пластичність, граничний стан,
овалізація.
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INFLUENCE OF UNEVEN HEATING ON THE OVALIZATION
OF AN ELASTOPLASTIC PIPE CROSS-SECTION
UNDER PURE BENDING CONDITIONS
Researches for cross-sectional ovalization are actively used to evaluate the
critical state in the processes of bending pipes, which leads to the exhaustion of the
bearing capacity. In the present article it is investigated the influence of uneven
heating in the circumferential direction of the pipe on its critical state. This question
has not previously been investigated in known publications. The obtained results
make it possible to draw a conclusion on the significant effect of temperature
unevenness on the critical moment.
Keywords: pipe bending, temperature, plasticity, limiting state, ovalization.

In [3], it was shown for the first time that the behavior of long elastic tubes
under pure bending conditions reaches the limiting load due to the ovalization of pipe cross-section. The critical moment of the elastoplastic pipes was
obtained in [1], with the assumption that the ovalization of the cross-section
is elliptic. The system approach to the solution of the problem of nonlinear
behavior of the tube in the framework of the deformation theory of plasticity
without taking into account the extension in the circumferential direction was
developed in [8]. This procedure of the solution was generalized in [17, 4, 5]
for various variants of the spatial kinematics of the tube and many variants of
theories of plastic flow. In the present paper, we investigate the influence of
the temperature field on the ovalization of pipe cross-section.
To describe the mechanical behavior of the pipe material we used flow
thermoplastic theory with combined hardening. In these relations, the modulus
of elasticity, yield strength and residual stresses depend on the temperature.
To describe tube deformation we use shell theory for small deformations
and finite displacements.
It is applied the principle of possible displacements in speeds. Using the
representation of displacements in the form of sines and cosines series, one
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can obtain system of linear equations with respect to the rates of change in
the coefficients of the expansion. Solving this system, one can obtain system
of first-order differential equations, which can be solved by the Euler method.
The obtained results make it possible to conclude that there is a significant effect of the temperature unevenness at the critical moment.
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ЕФЕКТ ТЕРМІЧНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ В БІМАТЕРІАЛІ
З МІЖФАЗНОЮ ЩІЛИНОЮ ЗМІННОЇ ВИСОТИ,
ЗАПОВНЕНОЮІДЕАЛЬНИМ ГАЗОМ
Вивчено явище термічної ректифікації в біматеріалі з заповненою ідеальним
газом між фазною щілиною змінної висоти. Вплив газу на теплообмін між
берегами щілини змодельовано термоопором, пропорційним розкриттю
щілини. Для визначення тиску газу використано рівняння Клапейрона –
Менделєєва. Відповідну задачу термопружності зведено до нелінійної системи
сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь відносно розкриття щілини та
стрибка температури між її берегами. На основі її розв’язку проаналізовано
залежності розподілу термоопору щілини та показника термічної ректифікації
від густини теплового потоку, коефіцієнта теплопровідності газу та його маси.
Ключові слова: ефект термічної ректифікації, щілина змінної висоти,
термоопір, тиск, ідеальний газ.

Вступ. Передача тепла через з’єднані елементи суттєво залежить
від термомеханічних параметрів тіл, прикладеного навантаження, геометричних характеристик поверхонь та властивостей заповнювача зазорів між ними. У [9] досліджено передачу тепла між спряженими поверхнями тіл за наявності середовища в інтерфейсних зазорах. Встановлено, що для матеріалів з різними термомеханічними властивостями
спостерігається явище термічної ректифікації, яке полягає у залежності
контактного термоопору від напряму теплового потоку. Для контакту
двох тіл з шорсткими поверхнями явище термічної ректифікації експериментально було досліджено у [6], в якій вивчено вплив газу на теплообмін між тілами. Теоретичні дослідження термічної ректифікації стосуються контакту пружних тіл з поверхневими виїмками, заповненими
теплопровідним середовищем, та текстурованих тіл за наявності міжконтактного газу [5, 7], вплив якого враховано контактним термоопором,
що пропорційний висоті зазору і обернено пропорційний коефіцієнту
теплопровідності газу. Споріднені проблеми виникають також при дослідженні термонапруженого стану тіл з теплопроникними тріщинами [1 –
4, 8]. У [1] вивчено температурне поле в однорідному тілі з круговою
тріщиною з наперед заданим термоопором. Термонапружений стан
біматеріального тіла з міжфазною розкритою тріщиною досліджено у [8],
за умови, що її термоопір незмінюється під час навантаження. У [2, 3]
вивчено термопружну поведінку біматеріалів з міжфазними заповненими тріщинами, термоопір яких пропорційний розкриттю тріщин і зміню1
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ється під дією силового і теплового навантаження. В цих працях було
виявлено ефект термічної ректифікації, який проявляється у зміні розкриття тріщини та ефективного між фазного термоопору біматеріалу з
періодичною системою між фазних тріщин при зміні напряму теплового
потоку на протилежний. При цьому було враховано лише теплопровідність заповнювача і знехтувало його механічним впливом.
Дана стаття присвячена дослідженню явища термічної ректифікації в
біматеріалі з міжфазною щілиною змінної висоти, заповненої теплопровідним газом, з врахуванням його тиску на береги щілини.
Постановка задачі та методика розв’язування. Розглядаємо біматеріал, складений з двох півлощин D1 і D2, матеріали яких характеризуються різними термомеханічними сталими: коефіцієнтами Пуассона (1, 2),
модулями зсуву (G1, G2), коефіцієнтами лінійного теплового розширення
(1, 2) та коефіцієнтами теплопровідності (1, 2). На межі з’єднання
півплощин розташована між фазна щілина (рис. 1) завдовжки 2a з початковою висотою h0(x), яка значно менша від довжини щілини ( h0  x  a  1 ,

x  a ). Порожнина щілини заповнена ідеальним теплопровідним газом,
який чинить тиск на її береги. На нескінченності до біматеріалу прикладено рівномірно розподілене розтягувальне навантаження p та стаціонарний тепловий потік q, а також лінійно розподілені по координаті y
напруження S1 і S2, які усувають глобальне видовження і викривлення
півплощин під дією розтягувального навантаження і теплового потоку.

Рис. 1 – Схема біматеріалу з між фазною щілиною,
заповненою ідеальним газом

Тиск газу у порожнині тріщини визначається з рівняння Клапейрона –
Менделєєва

PgVg  mg RTg /  g ,

(1)
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де mg – маса газу,  g – молярна маса газу; Tg – абсолютна температура газу;

R  8.3145 Дж/(К  моль)

– універсальна газова стала,

a

Vg  l

 h  x dx – об’єм газу, що припадає на одиницю довжини тріщини
a

l ( l  1м ) в перпендикулярному до площини рис. 1 напрямку, h  x  –
розкриття щілини, яке змінюється при зміні прикладеного навантаження.
Вплив газу на передачу тепла між берегами щілини враховуємо умовою неідеального теплового контакту з термоопором R  x  :

T   T   q y R ( x ) ,
де термоопір щілини R  x  пропорційний її розкриттю h  x  і обернено
пропорційний коефіцієнту теплопровідності газу  g ( R  x   h  x   g ).
На ділянках з’єднання півплощин поза тріщиною виконуються умови
ідеального теплового і механічного контакту.
Гранично-контактні умови сформульованої задачі на міжфазній лінії
мають вигляд:
 на ділянках контакту півплощин

T   T  , q y  q y , y  y , xy   xy , u   u  , v   v  ,


(2)

на ділянці тріщини

T   T   qy

h x
g

, q y  q y , y  y ,  y  Pg , xy  0 , xy  0 ,

(3)

де T – температура; q y – компонента вектора теплового потоку; u , v
– компоненти вектора переміщень;  y ,  xy – компоненти тензора напружень; індексами «+», «–» – позначено граничні значення величин у
верхній і нижній півплощині відповідно.
Використовуючи викладену у [8] методику, температурне поле і напружено-деформований стан в біматеріалі подано через розкриття щілини h( x) та стрибок температури між її берегами ( x) , для визначення
яких отримано систему нелінійних сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь (СІДР):
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mg RTg
h  t 
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dt 
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dt , x  a ,(4)
a

tx
2
tx
2G* 
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 g l h  x  dx   a
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f

( x) 

h( x ) 2 

a

 (t )

 t  x dt  q ,

x a,

(5)

a

де   212  1  2  , G  G1 1  2  1  12  , n  3  4n ,   2 1 ,

1  1 1  1  1 , 2  2 1   2   2 – термічні дистортивності (ТД)
матеріалів півплощин D1 і D2 .
На кінцях тріщини функції   x  та h  x  задовольняють умови

h  a   0 ,    a   0 .

(6)

Для розв’язування системи СІДР (4), (5) адаптовано аналітичночислову ітераційну процедуру розв’язування задачі термопружності для
біматеріалу з між фазною заповненою теплопровідною речовиною тріщиною без врахування тиску газу [2].
Нижче проведено числовий аналіз впливу силових і теплових чинників на міжфазний термоопір.
Числові результати. Для числових розрахунків вводимо в розгляд
безрозмірні величини: розкриття тріщини h  h / a , стрибок температури    , коефіцієнт теплопровідності газу  g   g /  , масу газу

mg 

mg RTg


2

G g a l

, тиск газу Pg  Pg G  , розтягувальні зусилля p  p G ,

тепловий потік q  qa . Вважаємо, що початкова висота щілини зада-



на функцією h0  x   0.001 1   x 

2 32



, термічні ТД компонентів бімате-

ріалу різні ( 1  2 ,   0 ), а інтенсивність розтягувальних зусиль фіксована ( p  0, 01 ).
Зауважимо, що безрозмірний тепловий потік q може набувати додатних значень ( q  0 ), якщо тепловий потік скерований до матеріалу з
більшою ТД, та від’ємних ( q  0 ), якщо до матеріалу з меншою ТД.
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Виявлено ефект напрямленості теплового потоку (термічної ректифікації), який полягає у тому, що термоопір щілини залежить від теплового
потоку і змінюється при зміні його напряму.
Кількісною характеристикою ефекту напрямленості є параметр


  Rmax
 Rmax


Rmax
100% , який визначає відносну різницю макси-


мальних значень термоопору тріщини Rmax
за теплового потоку, скеро
ваного до матеріалу з більшою ТД, і термоопору тріщини Rmax
за теплового потоку, скерованого до матеріалу з меншою ТД.
Для фіксованого коефіцієнта теплопровідності газу  g  0, 01 на

рис. 2 проілюстровано розподіл термоопору щілини R  x  за різної маси
газу mg та двох напрямів теплового потоку q . Бачимо, що термоопір
тріщини більший за потоку, скерованого до матеріалу з більшою ТД і
зростає зі збільшенням маси газу для двох напрямів потоку.

Рис. 2 – Розподіл термоопору щілини
для різних значень маси газу

mg

Rx

та протилежних напрямів теплового потоку q

На рис. 3 зображено залежність параметра термічної ректифікації 
від густини теплового потоку q для  g  0, 01 і різних значень маси
газу mg . Параметр термічної ректифікації зростає з ростом густини
теплового потоку і спадає з ростом маси газу. Залежність параметра 
від густини теплового потоку q є нелінійною. Найбільших значень параметр  приймає за відсутності газу ( mg  0 ) і поступово зменшується
зі збільшенням маси газу.
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 від густини
q для різних значень маси газу mg

Рис. 3 – Залежність параметра термічної ректифікації
теплового потоку

На рис. 4 проілюстровано вплив теплопровідності газу на термоопір
щілини R  x  для заданої маси газу mg  0, 0001 та двох напрямів теплового потоку. Бачимо, що зі збільшенням коефіцієнта теплопровідності
газу міжфазний термоопір спадає для обох напрямів теплового потоку.
При цьому різниця між значеннями термоопору для протилежних напрямів теплового потоку зменшується.

Рис. 4 – Розподіл термоопору щілини R  x 
для різних значень коефіцієнта теплопровідності газу  g
та протилежних напрямів теплового потоку q
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На рис. 5 показано зміну параметра термічної ректифікації  для різних значень коефіцієнта теплопровідності газу  g та фіксованої маси
газу ( mg  0.0001 ). Бачимо, що параметр термічної ректифікації зменшується зі збільшенням коефіцієнта теплопровідності газу.

 від густини
q для різних коефіцієнтів теплопровідності газу  g

Рис. 5 – Залежність параметра термічної ректифікації
теплового потоку

Висновки. Досліджено ефект термічної ректифікації для біматеріального тіла з між фазною щілиною змінної висоти, порожнина якої заповнена ідеальним теплопровідним газом. Термоопір і тиск газу залежать
від розкриття щілини, яке змінюється під дією нормальних до міжфазної
лінії розтягувальних зусиль і теплового потоку. Відповідна задача термопружності зведена до нелінійної системи сингулярних інтегродиференціальних рівнянь відносно розкриття щілини і стрибка температури між її берегами. На основі аналітично-числового розв’язку системи
проаналізовано вплив маси газу та коефіцієнта теплопровідності газу на
розподіл термоопору щілини та параметр термічної ректифікації. Виявлено, що термоопір щілини зростає зі збільшенням маси газу та зменшенням його коефіцієнта теплопровідності. Параметр термічної ректифікації зростає з ростом густини теплового потоку і спадає зі збільшенням маси газу і коефіцієнта його теплопровідності.
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УДК 539.3
Х. И. Середницкая, канд. физ.-мат. наук

ЭФФЕКТ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕКТИФИКАЦИИ В БИМАТЕРИАЛЕ
С МЕЖФАЗНОЙ ЩЕЛЬЮ ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТЫ,
ЗАПОЛНЕННОЙ ИДЕАЛЬНЫМ ГАЗОМ
Изучено явление термической ректификации в биматериале с межфазной
щелью переменной высоты, заполненой идеальным газом. Влияние газа на
теплообмен между берегами щели смоделировано термосопротивлением,
пропорциональным раскрытию трещины. Для определения давления
идеального
газа
использовано
уравнение
Клапейрона – Менделеева.
Соответствующая задача термоупругости сведена к нелинейной системе
сингулярных интегро-дифференциальных уравнений относительно раскрытия
щели и скачка температуры между ее берегами. На основании ее решения
проанализированы зависимости распределения термосопротивления щели и
показателя термической ректификации от плотности теплового потока,
коэффициента теплопроводности газа и его массы.
Ключевые слова: эффект термической ректификации, щель переменной
высоты, термосопротивление, давление, идеальный газ.
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EFFECT OF THERMAL RECTIFICATION IN BIMATERIAL
WITH AN INTERFACE CRACK OF VARIABLE HEIGHT FILLED
WITH IDEAL GAS
The phenomenon of thermal rectification in a bimaterial with an interface crack
of variable height filled with gas is studied. The effect of gas on the transfer of heat
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between the crack edges is modeled by the thermal resistance which proportional to
crack opening. To determine the pressure of an ideal gas, the Clapeyron-Mendeileev
equation is used. The corresponding thermo-elasticity problem is reduced to a
nonlinear system of singular integro-differential equations for a crack opening and a
temperature jump between the crack edges. On the basis of its solution, the
dependences of the distribution of the thermal resistance of the crack and the
thermal rectification indicator on the density of the heat flow, the thermal
conductivity of the gas and its mass are analyzed.
Keywords: thermal rectification effect, crack of variable height, thermal resistance,
pressure, ideal gas

The transfer of heat through connected elements essentially depends on
the thermomechanical parameters of the bodies, the applied loads, the geometric characteristics of the surfaces and the properties of the filler gap between them. In the works [9], heat transfer between conjugate surfaces of
bodies was studied in the presence of a medium in the interface gap. It is
shown that the heat transfer is not ideal due to the contact surface of the
bodies, but through the medium which is filled interface gaps. It is established, that for materials with different thermomechanical properties there is
a phenomenon of thermal rectification, which consists in the dependence of
the contact thermal resistance on the direction of the heat flow. For the contact of two bodies with rough surfaces, the phenomenon of thermal rectification was experimentally investigated in [6], in which the effect of gas on the
heat exchange between bodies was studied. Theoretical studies of thermal
rectification concern the contact of elastic bodies with surface grooves filled
with thermal conductive medium and textured bodies in the presence of
inter-contact gas [5, 7]. The effect of the gas on heat exchange between
surface gaps is taken into account by contact resistance which is directly
proportional to the gap height and inversely proportional to the filler thermal
conductivity. Similar problems arise also in the study of the thermo-stressed
state of bodies with heat-permeable cracks [1 – 4, 8]. In the paper [1] the
temperature field in a homogeneous body with a circular crack with a predetermined thermo-resistance is studied. The thermo-stressed state of a bimaterial body with an interface open crack was investigated [8], provided
that its thermal resistance does not change during loading. In the works [2, 3]
studied the thermo-elastic behavior of bimaterial with interface filled cracks
provided that the thermal resistance is proportional to the crack opening and
change under the action of mechanical and heat loads. In these works, the
effect of thermal rectification was discovered. The crack opening changes
when the direction of the heat flow is changed to the opposite. In this case,
only the thermal conductivity of the filler was taken into account and neglected by its mechanical influence.
In this paper, we investigate the effect of thermal rectification in a bimaterial with an interfacial crack of variable height, filled with a thermoconductive gas, taking into account its pressure on the crack edges. The
corresponding thermoelasticity problem is reduced to a nonlinear system of
singular integro-differential equations for the opening crack and the jump of
temperature between the edges. For its solution, the analytical-numerical
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procedure for solving the thermo-elasticity problem for a bimaterial with an
interface crack filled thermal conduction medium [2], was adapted. The influence of the density of the heat flow, the mass of the gas and the coefficient
of its thermal conductivity on the distribution of the thermal resistance of the
crack and the parameter of thermal rectification are analyzed. It was found
that the thermal resistance of the crack increases with increasing mass of
gas and decreasing the coefficient of thermal conductivity of the filler. The
parameter of thermal rectification increases with the increasing the density of
the heat flow and decreases with increasing the mass of gas and the coefficient of thermal conductivity of the gas.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАГИСТРАЛЕЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
Предложена математическая модель оптимального выбора динамических
свойств
магистралей
силовой
установки.
Получены
оптимальные
распределения скоростей в потоке жидкости в зависимости от вида границы
раздела фаз и динамических свойств магистралей. Результаты могут быть
использованы в практике проектирования силовых установок.
Ключевые слова: силовая установка, математическая модель, граница
раздела фаз.

Введение. Силовая установка представляет собой динамическую
систему, на устойчивость которой влияют параметры системы подачи.
Гидродинамические процессы в системе подачи при их взаимодействии
с рабочим процессом в камере сгорания определяют обратную связь
между давлением в камере и расходом топлива. Такое взаимодействие
при наличии конечного времени преобразования жидкого топлива в
продукты сгорания является одним из факторов возникновения низкочастотной неустойчивости. На устойчивость силовой установки к низкой
частоте влияют динамические свойства топливоподающих магистралей [2, 3].
Постановка задачи. В случае течения жидкого топлива в магистрали радиуса rc уравнение движения удобно записать в цилиндрических
координатах. Так как течение симметрично относительно оси x , то
уравнение движения с учетом поля тяготения принимает вид

  2 1   1 p

  2 
 g,

r r   x
 r

(1)

где r – текущий радиус; g – внешняя сила.
Пусть в магистрали осуществляются колебания, имеющие обобщенный вид


и

1



1 p
  0   1n cos n    2 n sin n
 x
n 1
n 1

g  g1  g 2   .
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(2)

Предположим, что решение уравнения (1) можно представить в виде
суммы двух составляющих   s (r )   (r ,  ) . Стационарная составляющая скорости s  r  определяется из уравнения (1) с учетом выражения (2)

 2 s 1  s  0  g1


 0, 0  r  rc .
r 2 r r


(3)

Проинтегрировав уравнение (3) дважды, найдем общее решение

s 

( 0  g1 )r 2
 c1 ln r  c2 .
4v

Граничные условия имеют вид при r  0

 s
 0 , при r  rc  s  0.
r

Используя эти условия, находим

s 

( 0  g1 )  rc2 - r 2 
4v

.

(4)

Далее предположим [4], что для моментов времени   0 на стенке
магистрали образуются отложения твердой фазы толщины rc   ( ) .
Неустановившуюся составляющую скорость определим из уравнения

 1   

r

r r  r


 
  1n cos n  1n sin n g2 ( )
 n 1
n 1

(0  r   ( ),  0) .
Начальные и граничные условия имеют вид:

  

  0;
 r  r  0

  0, r   0 ;

  ,      0 .

Отнесем величину пульсирующей составляющей скорости 

к

средней по сечению и времени скорости жидкости в магистрали U .
Тогда задача может быть представлена в безразмерном виде

W  1   W    81n

cos n2 M 2 Zh 
R

h R R  R  n 1  0


8
8 g ( Zh )
  2 n sin n 2 M 2 Zh  2
0
n 1  0

(5)

при
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 W  
0  R   (Zh) ; Zh  0 ; W (0, R )  0 ; 
 0,
 R  R  0
1

 r 2 2

где Zh  2 – число Жуковского; M   C  – безразмерная частота
rc
 2 
колебаний;    rc – безразмерный радиус поверхности раздела фаз.
Таким образом, гидродинамическая задача сведена к решению уравнения типа теплопроводности для круглого цилиндра с источником тепла, представленном в виде тригонометрического ряда Фурье и g2 ( ) .
Применим конечное интегральное преобразование Ханкеля с верхним
пределом, зависящим от времени. Формулы обращения имеют вид [1]:

 R 
 ( Zh, n )   RW ( Zh, R ) J 0  n  dR;
  
0

2
 ( Zh, n)  R n 
W ( Zh, R )  2  2
J0 
,
 n 1 J 1 ( n )   

(6)

где J 0 ( R n /  ) – «мгновенные» собственные функции;  n – положительные корни характеристического уравнения J 0    0 ; J1 – функция
Бесселя первого порядка.
Для определения  (Zh, n)   n (Zh) умножим уравнение (5) на ядро

RJ 0 ( n R / ) и проинтегрируем по переменной R в промежутке  0,   .






W 
  W    R 
 R
 R
0  Zh RJ 0  n dR  0  R  R  R  J 0  n  dR  0 RJ 0  n  

  8
8
8 g ( Zh) 
   1n cos n2 M 2 Zh   2 n sin n2 M 2 Zh  2
dR.
 0 
n 1  0
 n 1  0

Вычислив интегралы, входящие в это уравнение с учетом ортогональности «мгновенных» собственных функций J 0 ( n R /  ) , а также
краевых условий, получим систему обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка относительно коэффициентов  n  Zh 
2
8 2 J 1   n 
d n   n 
 
    n    nm m 

dZh   
 m 1
n

 

g ( Zh) 
   1n cos n2 M 2 Zh   2 n sin n2 M 2 Zh  2
.
0 
n 1  0
 n 1  0
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Начальные условия имеют вид
 (0)

 n (0) 

 W (0, R)RJ

0

( n R / (0))dR

0

или  n (0)  0 .
Коэффициенты  nm определяются из следующих соотношений

 nm 

2 n m J 0 ( n )
при n  m ;
J1 ( m )( m2   n2 )
 nm  1 при n  m .

Определим среднюю по сечению пульсирующую составляющую
скорости жидкости:

W 

1 
4
2 W RdR  2
2 
 0




n

  J   .
n 1

n 1

n

Система дифференциальных уравнений относительно коэффициентов ряда (6) с нулевыми начальными условиями можно решить
численно методом Рунге – Кутта или с помощью MathCad [5].
В случае пульсирующего течения в магистрали постоянного радиуса
rc коэффициенты ряда Фурье – Бесселя  n ( Zh) определяются из
дифференциального уравнения вида

d n
8 J ( )   

g ( Zh) 
  n n  1 n   1n cos n2M 2 Zh   2 n sin n2M 2 Zh  2
 ,(7)
dZh
 n  n 1  0
0 
n 1  0

где  n (0)  0 .
Разрешая это уравнение с учетом начального условия и g 2 ( Zh)  0 ,
получим

 n ( Zh) 

8 J1 ( n )   1k


 n  k 1  0


  2 cos k 2M 2 Zh  2M 2 k sin k 2M 2 Zh  exp( n2 Zh)n2 

n!
 n
  2k 

4
4 2
 n  4M k

 r ! n  r  ! k 1  0

  2 sin k 2M 2 Zh  4M k2 cos k 2M 2 Zh  2M k 2 cos k 2M 2 Zh 2M 2k exp(n2 Zh)  
 n

 .
n4  4M 4k 2
 4  4M 4 k 2  


На практике очень часто возникает необходимость определить коэффициент сопротивления трения, учитывающий затрату энергии на
трение. Касательное напряжение, действующее на стенку в нашем случае, имеет вид
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    s     
,
 r  r  rc  r r    
где  – динамический коэффициент вязкости.
Переходя к безразмерному виду, получим окончательно:



64 
1
1  3
Re  2



 n n 

 J    ,

n 1

n

1

где   8  u 2 – коэффициент сопротивления трения.
Таким образом, полученное выражение для коэффициента сопротивления трения включает в себя, как частный случай, значение коэффициента сопротивления трения для пульсирующего потока в круглой
трубе постоянного поперечного сечения.
При неустойчивости рабочих процессов в силовой установке колебательными системами являются топливные магистрали. Поэтому для
исследования поведения поля скоростей и его характеристик от возмущающих факторов рассмотрим работу, совершаемую силами, действующими на единицу объема вязкой жидкости за единицу времени. Эта
работа равна сумме кинетической энергии и энергии диссипации
вследствие внутреннего трения

Q1  Qk  Qd .
В случае течения вязкой жидкости в круглой трубе радиуса rc выражение для диссипации энергии имеет вид:
rc

  
Qd  2  
rdr .
0  r 
где  – аксиальная компонента скорости.
Для определения энергии диссипации в случае стационарного течения и воздействия поля тяготения умножим уравнение (3) на 2s rdr
и проинтегрируем по переменной r от r  0 до r  rc . Тогда, получим
r

2

r

c
c
  
2   s  rdr  2 d0  s rdr .
0  r 
0

В случае стационарного течения вязкой жидкости диссипация энергии равна работе внешних сил, т.е. получим

Qds  8 u 2 .
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Для пульсирующей составляющей скорости  ( , r ) , в случае действия g 2   и отложения твердой фазы по некоторому закону    , получим выражения, определяющие работу, совершаемую внешними силами, кинетическую энергию и энергию диссипации. Умножим уравнение (4) на 2 rdr и проинтегрируем по переменной r от r  0 до

r     . Тогда будем иметь
/



2



   r / 2 
  
 p 
      2 
rdr  2     rdr ,

 x 
0
0  r 
2

где
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 p 
Q1   2     2 g2   rdr ,
 x 
0


Qk  2 
0

   r / 2 


2



rdr ,

  
Qdp  2     rdr .
0  r 

После преобразований получим выражение для энергии диссипации
пульсирующего ламинарного потока в магистрали в условиях отложения твердой фазы

 4M 2
Qd  8 u 2 1 



 /M2 

n

   J (
0

n 1

n 1

n

)




  

g ( Zh) 
   1k cos k 2M 2 Zh   2 k sin k 2M 2 Zh  2
 dZh .
 0 
k 1  0
 k 1  0

Рассмотрим случай течения пульсирующего потока жидкости в трубе радиуса rc при очень малой частоте пульсации  M  0  . После
подстановки в это соотношение коэффициентов  n  Zh  и проводя
преобразования при M  0 , получим:
2
2


16         
Qd  8 u 2 1   4   1k    2 k    .
 n 1  n k 1   0    0   

При очень высоких частотах  M  0  значение диссипации энергии
приближается к значению, соответствующему стационарному потоку.
Следовательно, выражение для диссипации энергии пульсирующего
ламинарного потока в магистрали с подвижной границей раздела жид227

кость – твердое вещество и воздействие гравитационного поля является более общим по отношению к известному.
Получим выражение энергии диссипации в случае, когда известен
вектор ускорения от гравитационных сил, градиент давления и на пластинах образуются отложения твердой фазы по закону    . Диссипация энергии при течении жидкости в трубах имеет вид

Qd    c 2 dG .
G

Если  x , r ,  z – проекции вектора скорости на оси прямоугольной
системы координат x , r , z , то получим:

    
    
  
  
c   r  z  ix   z  z  ir   x  r  iz .
r 
z 
x 
 z
 x
 r
В случае установившегося течения между плоскими пластинами
диссипация энергии имеет вид
rc

2

  
Qds     s  dr ,
0  r 
при неустановившемся течении
r

2

c
 d 
   s  dr  0  rc s  g1  rc vs .
0  dr 

Для определения Qdp получим:


Qdp   0  rc u

M2


0


  

g ( Zh ) 
V    1n cos n 2M 2 Zh   2n sin n 2 M 2 Zh  2
dZh.


0 
n 1
0
 n 1 0

Относя полную диссипацию к диссипации энергии для установившегося потока, получим

Qd  Qds 2 M 2


Qds





M2 



g ( Zh) 
(1)n 1   1k
cos k 2M 2 Zh   2 k sin k 2M 2 Zh  2

dZh .
 n  k 1 0
0 
n 1
k 1  0

 
0

Для случая пульсирующего течения жидкости между параллельными пластинами при M  0 это выражение имеет вид
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Qd  Qds
3
 4
Qds
n 1  n

  2   2 
 1k    2 k   .

k 1    0 
 0  



Рассмотрим распределение энергии диссипации по сечению канала.
Распределение энергии диссипации для пульсирующего потока в условиях отложения твердой фазы на стенках канала определим в виде



u 2
rc 2

2

 3R  S 2




n

   sin S
n

n 1

2


R .


Коэффициенты   Zh  определяются из соответствующей системы
обыкновенных дифференциальных уравнений с начальными условиями.
Можно показать, что как и в случае круглой трубы, энергия диссипации пульсирующего потока распределяется вокруг энергии диссипации,
соответствующей установившемуся потоку, имеющей вид



u 2 2
9R .
rc 2

Таким образом, полученное распределение энергии диссипации по
сечению канала, изменяющегося во времени, может быть использовано
и для случая пульсирующего течения в плоской трубе с постоянным
поперечным сечением.
Имея информацию о поле скоростей в потоке жидкого топлива в условиях твердых отложений на стенках магистрали и выражение для
диссипации энергии можно представить следующую оптимизационную
модель определения динамических свойств магистрали:

W '  Zh, R   max ,

Qd  Zh, M   min ,

Zh  0 , R  0 , M  0 .

Для решения этой задачи следует применить метод Ньютона в программном модуле «Поиск решения» табличного процессора MS Excel.
Выводы. Рассмотрено ламинарное течение жидкого топлива в условиях твердых отложений на стенках магистралей силовой установки.
Разработана оптимизационная модель, позволяющая определить динамические свойства магистралей силовой установки.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
МАГІСТРАЛЕЙ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ
Запропонована математична модель оптимального вибору динамічних
властивостей магістралей силової установки. Отримано оптимальні розподіли
швидкостей у потоці рідини залежно від виду границі розподілу фаз та
динамічних властивостей магістралей. Результати можуть бути використані у
практиці проектування силових установок.
Ключові слова: силова установка, математична модель, границя розподілу фаз.
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V. A. Yakovenko1, Dr. Sci. (Tech.), A. G. Yakovenko2, Dr. Sci. (Tech.)

MODELING AND INFORMATIONAL SOFT OF DETERMINING
DYNAMIC PROPERTIES OF POWER PLANT LINE
A mathematical model and informational soft of determining the optimal choice
of the dynamic properties of the power plant line was proposed. Optimal velocity
profiles in the liquid flow were obtained depending on the type of the interface and the
dynamic properties of the lines. The results can be used in designing power plants.
Keywords: power plant, mathematical model, phase interface.

The authors have proposed a mathematical model to make an optimal
choice of the dynamic behavior of the power plant main lines. Optimal velocity distributions in the liquid flow are obtained depending on the type of the
phase boundary and the dynamic behavior of the lines. The hydrodynamic
problem to solving the thermal conductivity equation for a circular cylinder
with a heat source was given.
Theу have also obtained the distribution of the dissipation energy over
the cross-section of the channel, which is varying with time. That result could
be used for the case of pulsating flow in a flat tube with a constant crosssection.
The expression for the coefficient of friction resistance was obtained and
it includes, as a particular case, the value of the coefficient of friction resistance for a pulsating flow in a circular pipe of constant cross-section.
In case of instability of working processes at the power plant, the oscillating systems are fuel lines. Therefore, to study the behavior of the velocity
230

field and its characteristics from perturbing factors, we will consider the work
done by forces acting per unit volume of a viscous liquid per unit time. This
work is equal to the sum of the kinetic energy and dissipation energy due to
internal friction.
On the ground of obtained information of the velocity field in the liquid
fuel stream under conditions of solid deposits on the walls of the main line
and expressions for energy dissipation, an optimization model for determining the dynamic behavior of the highway was compiled. Such a problem can
be solved using the Newton method in the "Solver" software module of the
MS Excel spreadsheet.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА
В КАНАЛАХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ РАБОЧИХ СРЕД
Предложена математическая модель и компьютерное информационное
обеспечение процесса теплообмена в каналах двигательных установок
космических летательных аппаратов при фазовых превращениях рабочих
сред. Результаты могут быть использованы в практике проектирования
двигательных установок космических летательных аппаратов.
Ключевые слова: двигательные установки, рабочая среда, конвективный
теплообмен, математическая модель, компьютерное информационное обеспечение.

Введение. Развитие методов моделирования процессов тепло- и
массообмена в каналах и накопленный опыт решения конкретных задач
создают новые возможности для исследований, в особенности при изучении фазовых превращений и их компьютерного информационного
обеспечения [2, 3].
Следует отметить, что влиянием на теплообмен аксиальной теплопроводности в жидкой и твёрдой фазе пренебрегалось. Однако, предположение, что изменение плотности теплового потока, обусловленное
теплопроводностью вдоль оси, мало по сравнению с изменением по
радиусу, может привести к значительным ошибкам, если число Пекле
мало. Такие условия являются характерными при течении компонентов
топлива в длинных трубопроводах, жидкометаллических теплоносителей в тепловых трубах. Следовательно, расчёт теплообмена с учетом
теплопроводности вдоль оси представляет не только теоретический, но и
практический интерес. Пренебрежение аксиальной теплопроводностью
значительно упрощает расчет теплообмена, так как в этом случае единственным механизмом передачи тепла вдоль оси является конвективный
перенос. Поэтому всякое «тепловое возмущение» сносится вниз по течению со скоростью движения жидкости. В этом случае температурное
поле в некотором сечении потока будет зависеть от температурных полей только в предшествующих сечениях. Если же теплопроводность,
обусловленная аксиальными градиентами температуры, принимается
во внимание, то температурное поле в некотором сечении потока будет
зависеть от температурных полей и в последующих сечениях. Эта особенность явлений теплообмена, рассматриваемых с учётом аксиальной
теплопроводности, существенно усложняет расчёт. Поэтому лишь не1
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многие задачи теплообмена решены с учётом аксиальной теплопроводности. В связи с этим актуальным является исследование установившегося и неустановившегося процессов теплообмена при течении
жидких монокомпонентных сред в каналах двигательной установки в условиях их затвердевания и с учётом аксиальной теплопроводности [6].
Результаты фундаментальных исследований теплообмена рабочих
тел с учетом их фазового превращения жидкость – пар приведены также в работах В. Ф. Приснякова, где впервые было получено аналитическое решение задачи о вскипании компонента топлива в охлаждающем
тракте жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) и предложена основанная на нем методика расчета импульса последействия тяги [1]. На основе разработанной им гомогенной модели вскипания были получены
зависимости расхода парожидкостной смеси от времени, рассчитано
давление вытеснения вскипающей жидкости при неравномерном обогреве канала по длине, проведено исследование устойчивости парожидкостного контура с жидкометаллическим теплоносителем и неустойчивости течения в каналах малых размеров.
Создание двигательных установок космических аппаратов (КА), работающих в режимах с фазовыми превращениями рабочих сред, связано с необходимостью решения научно-технической проблемы – разработки теоретических и методологических основ проектирования системы подачи топлива, систем терморегулирования и соплового блока.
Тепловые процессы в этих системах сопровождаются соответственно
затвердеванием, испарением и конденсацией, абляцией рабочих сред.
Постановка задачи. Создание методологии проектирования систем
подачи топлива и терморегулирования с фазовыми превращениями рабочих сред в двигательных и энергетических установках космических
аппаратов связано с решением системы следующих уравнений [4]: для
жидкой и паровой фазы – уравнение Фурье – Кирхгофа

C 

dt
  2 t   ,
d

(1)

уравнение движения



dV

    2V   q ,
(2)
d
для твердой фазы и стенки трубопровода – уравнение теплопроводности



div ( gradt ) 

 t
 qv ,
 

(3)

условия на подвижной границе

 ( M  0)

t ( M  0)
t ( M  0)
  ( M  0)
  V ( M ),
n
n
t ( M  0)  t ( M  0)  tФ ,

(4)
233

где dt / d , dV / d – субстанциональные производные; Ф – диссипативная функция Рэлея;  – коэффициент вязкости; М – граничная точка; f(М-0) – предел функции f, когда при фиксированном 

t ( M , )  tФ ;

f(М+0) – предел функции f, когда при фиксированном  t ( M , )  tФ .
При проектировании соплового блока ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ), рассматриваем его как составное тело вращения произвольного меридионального сечения, находящееся в условиях осесимметричного неизотермического процесса нагружения под действием поверхностных и объемных сил, не вызывающих деформацию кручения.
Тогда его упругопластическое теплонапряженное состояние определяет следующая система дифференциальных уравнений равновесия [5]:

 zz  zr  zr


 x z  0,
z
r
r
 zz  rr  rr   


 xr  0,
z
r
r

(5)

где x z и xr – компоненты объемной силы.
Компоненты тензора напряжения на поверхности тела удовлетворяют статическим граничным условиям:

pz   zz l z   zr lr ,

pr   rz lz   rr lr ,

(6)

где lz и lr – направляющие косинусы. Соотношения Коши имеют вид:
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r
2  r z 

(7)

где w и u – компоненты перемещения точек тела вращения вдоль оси
z и r соответственно;   ,  rr , , Zr – компоненты тензора деформации.
Физические уравнения в рассматриваемой задаче термопластичности при условии, что действующая на тело вращения нагрузка не вызывает деформацию кручения, имеют вид:
D
 ZZ  2G  ZZ      ZZ
,

   2G       D ,

 rr  2G  rr      rrD ,
 rZ  2G  rZ   rZD ,

(8)

где  D – дополнительные компоненты напряжения; G  ,  - переменные
параметры упругости, в которых интенсивности касательных напряжений и деформаций сдвига определяются формулами [4]:
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(10)

Распределение температуры в элементах конструкции соплового
блока определяется дифференциальным уравнением нестационарной
теплопроводности вида (3) при следующих начальном и граничном ус
ловиях: t  t0 ( r, z ),   t n    (t   ), где n – направление внешней
нормали к поверхности F, омываемой высокотемпературным газовым
потоком и абляция на этой поверхности происходит с заданной постоянной скоростью V , F  F (V , ) .
Рассмотрим рабочую среду, проводящую тепло посредством теплопроводности и находящуюся в двухфазном состоянии. Пусть ti, i, ci и pi
(i = 1,2) – соответственно температуры, коэффициенты теплопроводности, теплоемкости и плотность, характеризующие эти фазы. Предположим, что переход из фазы «1» в фазу «2» сопровождается поглощением тепла. Пусть Д1t и Д2t – области, занятые в момент времени  соответственно «1» и «2» фазами, а St – граница раздела фаз. Будем предполагать, что St – гладкая поверхность, при переходе через которую
происходит разрыв теплофизических характеристик i, и ci. В то же время ее следует рассматривать как поверхность, вдоль которой распределены поверхностные источники тепла. Пусть М – точка на поверхности St, и nМ – нормаль к St в точке М, внешняя относительно Д1t. Обозначим через М1 точку пересечения n м St+t, где t . Тогда
n



MM 1     n  n ,


где n – единичный вектор нормали n .
Следовательно, n  0 при М1  Д2t, и n  0 при М1  Д1t. Это означает, что если n  0, то в окрестности точки М в течение времени  t
происходит превращение фазы «2» в фазу «1», сопровождающееся
выделением скрытой теплоты и, наоборот, если n  0, то фазовый переход сопровождается ее поглощением.
Пусть ds – элемент поверхности St, содержащий точку М, а d  – цилиндрический элемент, построенный на ds как на основании. Тогда

d    n ds .
Считаем, что знак d совпадает со знаком n. В результате фазового
перехода выделяется количество тепла, равное
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 q  Ф d   Ф n ds,
где Ф – скрытая теплота фазового перехода. Относя q к единице поверхности и к единице времени, определим, что величина

q  Ф 

n
,
t

равная скорости выделения скрытой теплоты фазового перехода,
должна рассматривается как плотность источников тепла, распределенных вдоль поверхности раздела фаз.
Следовательно, на границе раздела фаз St должно выполнятся условие сопряжения

1

t1
n

st

2

t2
n

 Ф
st

n
,
t

показывающее, что разрыв в потоке тепла при переходе через границу
раздела фаз в сторону фазы «1» равен скорости выделения скрытой
теплоты фазового перехода.
Запишем это условие в развернутом виде. Пусть x, y, z – декартова
система координат и F(x, y, z) = 0 – уравнение поверхности раздела
фаз. Нормальное уравнение касательной плоскости к этой поверхности
имеет вид

 X  x    Y  y     Z  z  

0,

где

F
F
F
y

x
z

; 
;  
 gradF
 gradF
 gradF
направляющие косинусы  nM , а X, Y, Z – текущие координаты. Пусть
точка М1 имеет координаты x1, y1, z1 и

dx  x1  x; dy  y1  y; dz  z1  z,
тогда

 n   dx   dy   dz.
С другой стороны,

F
F
F
F
dx 
dy 
dz 
d  0.
x
y
z
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Таким образом, условие на границе раздела фаз имеет вид

 1 gradt1  2 gradt2 , gradF  F  Ф

F
 0,


где (,) – скалярное произведение.
В случае учета теплового потока Q Qx , Q y , Qz на границе раздела





фаз получено следующее граничное условие на фронте фазового превращения

  F x 2  F y  2   t
t 
1
1  
 2 2  
 
  1

F

z

F

z

z
z 
 
 
  

F   F x
F y
 Ф

QX 
QY  QZ  .
F z  F z
F z

Если Q  0 и F  x, y , z,   z    x, y , z,   0 , то это соотношение
принимает вид

   2   2   t
t 

1
 2 2   Ф
.
1  
 
  1
z 

  x   y    z
Для определения распределения температур в фазах «1» и «2»
можно воспользоваться следующей системой уравнений, дополненной
условием на границе раздела фаз

ti
 a 2 div  gradti   qi ,
t
t1  x , y , z, 0   1  x, y , z  ,

x, y , z  Д1 ;

t2  x , y , z ,0   2  x, y , z  ,

x, y , z  Д 2 ;

t1

S1

t2

t1
где s1  F , s2  F

 1  x , y , z ,  , 0 ,

S2

F

 2  x, y , z,  , 0 ,

 t2

F

 t  x , y , z,  , 0 ,

i  1.2  ;

x, y , z  s1 ;
x, y , z  s2 ;
x, y , z  F ,

– соответственно поверхности фаз «1» и «2»;

t  x , y, z,  – температура фазового перехода; qi – действующие источники тепла.
Рабочий процесс для двухкомпонентных ЖРД малой тяги (ЖРДМТ)
имеет ряд особенностей, среди которых, например, запуск в условиях
космического пространства, значительные временные промежутки между
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включениями, а также смесеобразование в ограниченных объемах при
малых расходах компонентов топлива и ограниченном числе смесительных
элементов. Высокая полнота и устойчивость сгорания топлива достигается в том случае, если форсуночная головка обеспечивает равномерное
поле соотношения компонентов в ядре потока и в пристеночном слое.
Для качественного смесеобразования применяют смесительные головки
со струйными элементами с пересечением струй. Проектирование форсуночных головок, отвечающих особенностям организации рабочего
процесса в камере ЖРДМТ, представляет значительные трудности.
К проблеме смешения струй проявляется повышенный интерес в
связи с широким применением процесса при создании смесительных
устройств двигательной установки, которые должны обеспечивать для
камеры сгорания двигателя высокое значение удельного импульса и
устойчивую работу. Для этого необходимо создать однородное распределение компонентов топлива по площади камеры. Поэтому смесеобразование, осуществляемое смесительной головкой, должно способствовать полноте сгорания топлива и однородности поля скоростей.
Рассмотрим процесс смешения струй жидкости, вытекающих в прямоугольную область из двух насадок, расположенных по обе стороны
широких граней.
Функция тока в каждой точке исследуемой области в случае безвихревого плоского давления должна удовлетворять уравнению Лапласа

 2  2

0
 x2  y 2
с граничными условиями

 x  0  1 ( y );  x  a   2 ( y );  y  0   1 ( x );  y  b   2 ( x).
Для решения поставленной задачи предварительно были экспериментально определены скорости потоков жидкости, омывающих широкие и узкие грани.
По приведенным зависимостям потоков определим функции тока из
соотношений



 u;
  .
y
x
Для решения граничной задачи введем новую функцию V ( x, y ) , приводящую граничные условия по y к однородным:

V ( x , y )  ( x , y )   1 ( x )

b y
y
 2 .
b
b

Относительно функции V ( x, y ) исходная задача преобразуется к виду
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 2V  2V
b y
y

  1// ( x )
 2// ( x )   F ( x , y );
2
2
x y
b
b
b y
y
Vx  0  1 ( x )  1 (0)
 2 (0)  1 ( y );
b
b
b y
y
Vx  a   2 ( y )  1 (a )
 2 (a)   2 ( y );
b
b
Vy  0  Vy b  0.
Решение уравнения имеет вид


V ( x, y )    n ( x )sin
n 1

n
y.
b

Тогда


( x, y )    n ( x )sin
n 1

n
b y
y
y  1 ( x )
 2 ( x) .
b
b
b

Определим неизвестные коэффициенты  n ( x ) . Предположим, что


F ( x, y )    n ( x )sin
n 1

n
y;
b




n
n
1 ( y )    n sin
y;  2 ( y )    n sin
y,
b
b
n 1
n 1

где
b

 n ( x) 

b

a
n
2
n
F ( x, y )sin
ydy;  n ( x, y )   1 ( y ) sin
ydy;
b 0
b
b0
b
b

n 

2
n
 2 ( y )sin
ydy.
b 0
b

Подставляя эти выражения, получаем

 n/ / ( x)  n2 n    n ,

 n (0)   n ,
 (a)   .
n
 n
Решим эту задачу методом вариации произвольных постоянных

 n ( x )  c1n ( x )e n x  c2 n ( x )e  n x ,
где c1n(x) и c2n(x) определяются из системы алгебраических уравнений
относительно c/1n(x) и c/2n(x).
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Разрешая ее, получим

1

 n x
c1n   2  e  n ( x )dx  c1 ,

n

1
c 
e  n x  n ( x)dx  c2 .
 2 n 2n 
Постоянные с1 и с2 находятся из системы алгебраических уравнений. Окончательно функция тока определяется выражением


( x, y )    n ( x )sin
n 1

n
y  x 2 (0,15  1, 2 y )  (0,54  1, 92 y ) x  0,3 y.
0, 25

Из последнего выражения найдем компоненты скоростей, выполнив
дифференцирование по текущей координате:


U  12,57 n n cos
n 1

n
y  2, 4 x  0, 304;
0, 25



d
n
   n sin
y  0,3x  2, 4 y  0,54.
0, 25
n 1 dx
На основании анализа полученных результатов расчета можно сделать вывод, что изменение продольной скорости в потоке имеет прямо
пропорциональную зависимость от продольной координаты и представляет собой семейство прямых линий, располагающихся одна под
другой при различных расстояниях y от стенки.
Выводы. Разработаны постановка и методы решения задачи проектирования систем подачи топлива, терморегулирования с фазовыми
превращениями рабочих сред, соплового блока ракетного двигателя на
твердом топливе.
Предложены физическая и математическая модели, алгоритм их
численной реализации с использованием компьютерного информационного обеспечения на базе алгоритма «Extended Delta-Bar-Delta»
прогнозирования с использованием методов нейронных сетей. Для
расчета струйного истечения из форсуночных головок двигательной
установки космического аппарата получены зависимости, которые могут
быть внедрены в практику проектирования форсуночных головок двигательных установок.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ
В КАНАЛАХ РУХОВИХ УСТАНОВОК
ПРИ ФАЗОВИХ ПРЕТВОРЕННЯХ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ
Запропонована математична модель і комп'ютерне інформаційне
забезпечення процесу теплообміну в каналах рухових установок космічних
літальних апаратів при фазових перетвореннях робочих середовищ.
Результати можуть бути використані в практиці проектування рухових
установок космічних літальних апаратів.
Ключові слова: рухові установки, робоче середовище, конвективний
теплообмін, математична модель, комп'ютерне інформаційне забезпечення.
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MODELING AND INFORMATIONAL
TECHNOLOGIES OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER PROCESSES
IN THE CHANNELS OF PROPULSION SYSTEMS
DURING PHASE TRANSFORMATIONS OF WORKING MEDIA
A mathematical model and computer informational technologies of the process
of heat transfer in the channels of propulsion systems of spacecrafts during phase
transformations of working media is proposed. The results can be used in the
practice of designing propulsion systems of spacecraft.
Keywords: propulsion systems, working environment, convective heat transfer,
mathematical model, computer informational technologies.

The development of methods for modeling the processes of heat and
mass transfer in channels and the accumulated experience in solving
specific problems create new opportunities for research, especially when
studying phase transformations.
However, the effect of axial thermal conductivity in the liquid and solid
phases on heat exchange was neglected. Note, the assumption that a
change in the density of the heat flux due to thermal conductivity along the
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axis is small in comparison with the variation along the radius, can lead to
significant errors if the Peclet number is small.
Such conditions are characteristic for the flow of fuel components in long
pipelines, liquid metal coolants in heat pipes. Consequently, the calculation
of heat transfer taking into account the thermal conductivity along the axis
represents not only theoretical but also practical interest.
Neglecting the axial thermal conductivity greatly simplifies the calculation
of heat transfer, since in this case the only mechanism of heat transfer along
the axis is convective transport. Therefore, any «thermal perturbation» is
carried downstream with the velocity of the fluid.
In this case, the temperature field in a certain section of the flow will
depend on the temperature fields only in the preceding sections.
If the thermal conductivity due to axial temperature gradients is taken into
account, the temperature field in a certain section of the flow will depend on
the temperature fields and in subsequent sections. This feature of heat exchange phenomena, considered with allowance for axial thermal conductivity, significantly complicates the calculation. Therefore, only a few
problems of heat exchange are solved with allowance for axial thermal
conductivity.
In connection with this, it is important to study the steady-state and
unsteady heat exchange processes during the flow of liquid monocomponent
media in the channels of the propulsion system under conditions of their
solidification and taking into account the axial thermal conductivity.
The results of fundamental studies of the heat transfer of working bodies,
taking into account their phase transformation of liquid-vapor, are also given
in the works of V. F. Prisnyakov, where the analytical solution of the problem
of effervescence of a fuel component in the cooling path of a liquid rocket engine
was first obtained and a technique for calculating the aftereffect of thrust.
On the basis of the homogeneous boiling model developed by him, the
dependences of the flow rate of the vapor-liquid mixture on time were
obtained, the pressure of displacement of the effervescent liquid was
calculated for uneven heating of the channel along the length, stability of the
vapor-liquid circuit with a liquid-metal coolant and instability of flow in
channels of small dimensions was studied.
Creation of propulsion systems of spacecrafts operating in modes with
phase transformations of working media is associated with the need to solve
the scientific and technical problem – the development of theoretical and
methodological foundations for the design of a fuel supply system, thermal
control systems and a nozzle unit. The thermal processes in these systems
are accompanied, respectively, by solidification, evaporation and condensation, ablation of working media.
The formulation and methods for solving the problem of designing fuel
supply systems, a nozzle block of a rocket engine with solid fuel, thermal
control with phase transformations of working media have been developed.
The methodology of research is offered.
The physical and mathematical models and the algorithm of their numerical realization for calculation of jet flow from the nozzle heads of the
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propulsion system of the spacecraft are proposed. The obtained dependences can be introduced into the practice of designing nozzle heads of
propulsion systems.
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ON MODELING OF TUBULAR BONE CROSS-SECTION
FOR DESIGNING ENDOPROSTHESIS STEM
Modeling of cross-section contour of bone marrow channel is considered.
Different methods of spline approximation are studied in common case. An
approach for modeling of cross-section with characteristic form on the base of two
curves combining is suggested in particular case. A method for contour description
with varying one parameter of endoprosthesis stem is analyzed. Possibility of pressfit an endoprosthesis stem into marrow channel is examined. The principles of
endoprothesis stem design on the base of 3D-model of bone marrow channel are
proposed.
Keywords: modeling, approximation, spline, multispiral computer tomography, tubular
bone, bone marrow channel, endoprosthesis.

Introduction. Recovery of move functional range is the aim of treatment
of finger injured joints. The effectiveness of wrist rehabilitation depends on a
choice of the method and tactics of operative treatment. The correct choice
leads to an earlier functional reconstruction of limb and invalidity shortening [1].
New approaches for treatment of consequences of joint finger wrist traumas
are introduced in surgery. Development of endoprosthesis methods discovers
new possibilities of patient rehabilitation such as loss function reconstruction
of the wrist after posttraumatic defects and joint finger deformation [2].
For design and manufacturing of individual endoprosthesis it is necessary
to examine a form of marrow bone channel. An approach for working out of
channel 3D-model on the base of multispiral computer tomography is described in [2, 3]. More precise approach for 3D-model construction is given in
[4]. It can be possible that 3D-model has curvatures both in the sagittal and
in frontal planes.
Purpose of paper is a development of an approach for design of endoprosthesis stem using 3D-model of marrow bone channel. The angles of
cross-sections have to be smoothed for receiving a smooth lateral surface.
Sizes of cross-section have to increase monotonically from the tip to the
base of endoprosthesis stem.
Principles for designing of model of endoprosthesis stem. Modeling
of marrow bone channel cross-section and subsequent design of individual
endoprosthesis stem has to be founded on following principles.
1. Minimization of bone tissue.
2. Minimization of free volume between stem cross-section and marrow
bone channel cross-section.
3. Conservation of cortical bone wall width.
1
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4. Virtual curvature of endoprosthesis stem only in the sagittal plane.
5. Sizes of cross-section have to increase monotonically from the tip to
the base of endoprosthesis stem.
6. Additional possibility to realize a fit-press of stem into marrow bone
channel with specified a priori measure.
Implementation into practice. In common case (arbitrary configuration
of cross-section) it is proposed to use spline approximation for modeling the
contour of cross-section. In particular case with cross-section similar to the
round a usage of equation of circle or ellipse is convenient. The proximal
phalanx cross-sections have a character form with convex vault and convex,
concave or even basement. In this case an application of proposed in this
article combined figure seems to be rational.
In all the cases the coordinates of the centre of gravity to be calculated
and an axis of endoprosthesis stem will be obtained. In common case it is
proposed to find the centre of gravity with the use of analysis of digital image
that contains a result of spline approximation. In particular cases the centre of
gravity is found using the equations of curves that compose a geometrical figure.
Let consider some suitable methods for modeling of contour by means of
spline approximation. An example of cross-section of II bone metacarpus is
given on Fig. 1. The contour of marrow bone channel is marked with system
of boundary points. The very simple method is to unite the border points by
pieces of straight line: piecewise-linear approximation. An approach realization is simple too, the created figure is similar to the real cross-section, but it
is possible a presence of acute angles, Fig. 2.

Fig. 1 – Original image of cross-section

The result of usage of B-spline (Bézier splines) approximation is shown
on Fig. 3. The smooth curve is built, but it is obvious some decrease of contour area.
Cubic spline approximation leads to convenient result (Fig. 4). All the
border points are included in approximation line, though insignificant exceeding of cross-section area is also presented. The result of applying of the
composite Bézier splines is shown in Fig. 5. Apart points are situated out of
approximation curve, general form of cross-section is preserved, but some
diminution of cross-section area is obvious.
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Comparison of results of presented approximation methods is given in
Table 1. The area of piecewise approximation is taken as base for calculation.
Table 1 – Coordinates of the centre of gravity and area of cross-section
№

Approximation method

1
2
3
4

Piecewise linear
Bézier splines
Cubic splines
Composite Bézier splines

Coord.

x

196,09
195,91
196,44
195,82

Coord.

y

201,98
202,39
201,80
202,61

Pixels

Area, %

8392
8131
8707
8355

100
96,89
103,75
99,56

As it seen from Tabl. 1, the differences in centre of gravity coordinates
are negligible (maximum 0,64 pixels or 0,025 mm ). The differences in
cross-section areas do not exceed 4%.
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Let consider particular case of cross-section form that is characteristic for
proximal phalanx of digits. Image on Fig. 6 is made with use of the multispiral computer tomography. Cross-sections are marked by rectangles and consist of convex vault and some plane base that may have also some convexity or concavity.

Fig. 6 – Cross-sections of proximal phalanx of fingers

For description of cross-sections of such type a special figure is proposed. It consists from two parts: upper (vault) is formed by an elongated
cycloid and lower (base) is a shortened cycloid or a parabola. The shortened
cycloid is used for concave base and a parabola for convex or plane one.
The necessary condition for creating this figure is the smooth conjugation
between both upper and lower parts.
With the use of combining of elongated and shortened cycloids (Fig. 7) is
formed the figure with concaved base, Fig. 8.

Fig. 7 – Elongated and shortened cycloids

Parts on Fig. 8 formed by elongated and shortened cycloids are marked
with different filling and hatch density. The smooth conjugation of both
curves in the lower points of figure is achieved.
The contour of cross-section with plane or convex base is proposed to
describe by a figure combined of elongated cycloid (upper part) and a parabola (lower part) by reason of its good conjunction (Fig. 9).
The parabola coefficients are adjusted by the least-square method under
condition of fitting of coordinates of two lower cycloid points and the lower
point of base to the parabola equation. The combined figure is presented on
Fig. 10, the position of centre of gravity is marked with small cross.
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Fig. 8 – Combined figure for modeling the cross-section
with concaved base

Fig. 9 – Elongated cycloid and parabola

Fig. 10 - Combined figure for modeling bi-convex cross-section

In both cases the coordinates of centre of gravity are calculated using the
positions of centre of gravity of two parts. Later the positions of cross-section
centre of gravity are used for creation of the endoprosthesis stem axis.
Thus, two approaches for modeling of marrow bone channel crosssection are described. First one is based on the approximation methods in
arbitrary positions of boundary points (common case). Second approach
may be useful for the cross-section with special form (particular case).
Test example. Consider a specific example of using mentioned above
principles 1-3 for modeling of cross-section. System of boundary points that
formed a rounded contour is shown on Fig. 11. Points are numbered from 1
to 22 and united with straight lines. The area of polygon and coordinates of
the centre of gravity are calculated too. The polygon is divided into system of
triangles. For modeling the rounded contour a usage of circle is convenient.
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The centre of circle is situated in the centre of gravity of the polygon. The
circle with radius that equals to a distance to the nearest point we consider
as the circle with minimum radius. Here the resection is equals to zero and
the free area equals to maximum, 100%. The circle with maximum radius
(distance to the very remote point) corresponds to maximum of resection
and minimum of gap. It is obvious that on practice the minimal circle is unusable and the maximal circle is rather convenient. However a range of radius
variety is determined. The minimal and maximal circles are shown on Fig. 11.
Y, pxl
700

2
1

3

22
4
600
21

5

20

6

500
19

7

18

8

400
17

9
10

30016
15

11
14
13
600

12
700

800

900

X, pxl

Fig. 11 – System of boundary points,
minimal and maximal circles

The circle with an area that is equal to the polygon area forms the equality (balance) between resection and gaps. The system of boundary points
and the circle with equal radius are presented on Fig. 12.
For fulfillment of principle 6 the calculation of the resection area and the
area of gaps was made with radius variety in determined range. The resection area and the area of gaps between 9th and 10th boundary points are
shown on Fig. 13. By chance in 9th point the radius equals to maximum and
in 10th point equals to minimum. The resection area is denoted as Rez and
the area of gaps as Luft.
The resection area SR and the area of gaps SL depending on radius R are
presented on Fig. 14. The values SR and SL are normalized to the sum of its
maximum values. The value R is measured in pixels and varying in range
[209,18; 251,12]. The point of intersection of curves SR and SL corresponds to
the equality (balance) of the resection area and the area of gaps.
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Fig. 13 – The resection area and
th
the area of gaps for 9 triangle

In practice for endoprosthesis stable fixation it is quite possible to ensure
some exceeding of the resection area over the area of gaps. The results
presented on Fig. 14 give an opportunity to obtain the value of radius R
when the resection area exceeds the area of gaps in some a priori specified
value. Such value has to be determined on the basis of medical practice.
For this we consider the dependency of value SR – SL on the radius R
(Fig. 15). This dependency simultaneously describes an augmentation of the
resection area SR and a diminution of the area of gaps SL i.e. characterizes a
fit density of endoprosthesis stem into the marrow bone channel. On Fig. 15
the equation of approximation and the coefficient of approximation veracity
R2 (do not mix with radius of circle R) are presented.
Specifying, for example, a value x = 25 and after it substitution into the
equation of approximation on Fig 15, we receive y(x) = 239,442 pixels, as
shown on Fig. 16.
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Fig. 14 – Dependencies of the resection area
and the area of gaps from radius

Fig. 15 – Dependency of value SR – SL from the radius R

Fig. 16 – Example for calculation of fit density of endoprosthesis stem

After conversion from pixels to millimeters we receive the radius of endoprosthesis stem that ensures the specified press-fit density in considered
cross-section.
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Modeling of the cross-section using more complicated figures, such as ellipse or described above combined figure, needs to vary two parameters.
Conclusions. Methods of modeling of bone marrow channel cross-section
with the use of spline approximation are considered. In particular case for the
cross-section with characteristic form an approach on the base of two curves
combining is suggested. Method for contour description with varying one parameter of endoprothesis stem is analyzed. Possibility of press-fit an endoprothesis
stem into marrow bone channel is examined. Principles of endoprothesis stem
design on the base of 3D-model of marrow bone channel are proposed.
Acknowledgements to Naumenko L. Yu., Dr. Sci. (Med.), and Mametiev A. A.,
PhD (Med.) for useful discuss of this paper.
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УДК 531/534:57

О. В. Погребной

О МОДЕЛИРОВАНИИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КИСТИ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОЖКИ ЭНДОПРОТЕЗА
Рассмотрены способы моделирования контура поперечного сечения
костно-мозгового канала трубчатых костей на основе аппроксимации
сплайнами. Для частного случая поперечного сечения с характерной формой
предложен способ моделирования его контура на основе сочетания двух
кривых. Приведен способ описания контура поперечного сечения костномозгового канала, используя изменение формы сечения ножки эндопротеза по
одному параметру. Рассмотрена возможность задания плотности посадки
ножки эндопротеза. Изложены принципы проектирования ножки ендопротеза,
исходя из 3D-модели реального костно-мозгового канала.
Ключевые слова: моделирование, аппроксимация, сплайн, мультиспиральная
компьютерная томография, трубчатая кость, костно-мозговой канал, ендопротез.
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УДК 531/534.573
О. В. Погрiбний

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ
ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КИСТІ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ НІЖКИ ЕНДОПРОТЕЗУ
Розглянуто способи моделювання контура поперечного перетину кістковомозкового каналу трубчастих кісток на основі апроксимації сплайнами. Для
окремого
випадку
поперечного
перетину
з
характерною
формою
запропоновано спосіб моделювання його контура на основі поєднання двох
кривих. Наведено спосіб опису контуру поперечного перетину кістковомозкового каналу, використовуючи зміну форми перетину ніжки ендопротезу
по одному параметру. Розглянуто можливість завдання щільності посадки
ніжки ендопротезу. Викладені принципи проектування ніжки ендопротезу,
виходячи з 3D-моделі реального кістково-мозкового каналу.
Ключовi слова: моделювання, апроксимація, сплайн, мультиспиральна
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NONLINEAR OSCILLATIONS
OF DIESEL ENGINE POWER MINIPLANT
The method for calculation of resonance nonlinear torsional vibrations in diesel
engine power plant is suggested. Nonlinear torsional vibrations of the generating
plant, which consists of diesel engine 3TD-4 and traction alternator, are investigated.
As follows from the results of the calculations, a torsional resonance between
braking moment of the generator and the engine transmission can occur. Therefore,
the resonance vibrations must be tuned out.
Keywords: diesel engine power miniplant, braking electromagnetic torque, nonlinear
torsional vibrations, backbone curve

Introduction. Reutilization of machinery units is an effective way to increase operation life of complex mechanisms in order to decrease financial
expenditure on the system manufacturing. However, if the assemblies are
designed using the old units, unexplored interaction between components
can take place. Such interactions may lead to the system failure.
In the present paper it is discussed the use of the diesel engine 3TD-4,
widely used in armored machines, to generate the mechanical energy for a
diesel engine power plant. Traction generator GS 530AMU3 is used as the
generating equipment. The interaction between the engine power transmission
and the generating equipment is considered in this paper. The main nonlinear
resonance between the engine power transmission torsional vibrations and
the higher harmonics of the generator braking torque is investigated.
Outline of generating plant and equations of nonlinear torsional vibrations. The basis of the generating plant is three-cylinder diesel engine
3TD-4. The angular velocity of the crankshaft belongs to the range
900÷2800 min –1. In order to produce alternating current with frequency 50 Hz ,
the frequency of the crankshaft rotation must be 1000 min –1. The kinematic
diagram of the engine 3TD-4 with electric generator is shown on Fig.1 [4].
The following notations are used in Fig.1: 1, 2 are hub and flywheel of inlet
crankshaft damper; 3 is inlet crankshaft; 4 – 8 are gears of the main transmission; 9 is outlet crankshaft; 10 is elastic clutch of outlet crankshaft; 11 is
spring of compressor drive; 12 is elastic clutch of the compressor drive; 13 is
friction clutch; 14 is compressor rotor; 15 is spring of the turbine drive; 16 is
turbine rotor; 17 is bolt coupling; 18 is electric generator. The nonlinear elastic clutch, which is described by a piecewise-linear spring, is mounted on the
outlet crankshaft.
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Fig. 1. – Kinematic diagram of diesel engine power miniplant

The generating equipment, which is coupled to the diesel engine, is
shown on Fig.2. The following notations are used on Fig.2: 1, 4, 17 are coverage; 2 is bearing; 3 – thrust collar; 5 – rings; 6 – lubricator; 7 – fan; 8 –
snail; 10 – stator coil; 11 – rotor; 12 – stator; 14 – insulator; 15 – brush arm;
16 – collectors; 19 – shaft; 21 – cage. The generator is a six pole synchronous electric machine with self-ventilation. It consists of the fixed part (stator)
and the moving part (six pole rotor). Stator casing is a cylinder, which has
supports to install generator. The stator sheets, which are clamped between
the casing disk and the packing washer, are installed in the casing. The
channels are made in the stator sheets to lay the stator winding.

Fig. 2 – Diagram of generator

The dynamics of the engine power transmission in combination with the
rotor of the electric generator is treated. The design model of the transmission’s nonlinear torsional vibrations is shown on Fig.3. The following nota255

tions are used on Fig.3: I1  I 3 are inertia moments of inlet crankshaft; I 4  I6 –
inertia moments of outlet crankshaft; I 7  I11 – inertia moments of the gears
of the main transmission; I12 – inertia moment of the compressor; I13 –
turbine inertia moment; I14 – inertia moment of hub of inlet crankshaft damper; I16 – moment inertia of the rotor generator. The stiffness coefficients of
the model are denoted by c1  c15 . The parameters 1  6 are damping
coefficients, obtained from the comparison of the experimental resonance
vibrations and the calculations data. Time periodic perturbing torques, generated by the gas forces in the engine pistons, are denoted by M1  M 6 . The
distributing torque takes the form of the third harmonic of the Fourier series,
as this harmonic is the most dangerous for a three-cylinder engine.

Fig. 3 – Model of nonlinear torsional vibrations of power transmission

The nonlinear torsional vibrations of the power transmission of the diesel
engine power plant are described by the following system of sixteen nonlinear ordinary differential equations:

I11  11  c1 2  1   M1;
I 22   22  c1 2  1   c2 3  2   M 2 ;
I      c      c      M ;
3 3

2 3

2

3

2

2

11

3

3

I 44   44  c13 14  4   c3 5  4   M 4 ;
I      c      c      M ;
5 5

5 5

4

6

5

3

5

4

5

I 66  66  c5 7  6   c4 6  5   M 6 ;
I   c      c      0;
7 7

5

7

6

6

8

7

I88  c6 8  7   c7 9  8   0 ;
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(1)

I 99  c7 9  8   c8 10   l   f10 12  9   0;
I1010  c8 10  9   f9 11  10   0;
I   c      c      f      0;
11 11

12

11

3

15

16

11

9

11

10

I1212  f10 12  9   c11 13  12   0;
I   c      0;
13 13

11

13

12

I1414  c13 14  4   0;
I1515  b14 15  14  0;
I1616  c15 16  11    M T ,





where i is a rotation angle of disk with the inertia moment Ii , i  1,...,16 ;

M T is a braking torque of the generator, which consist of constant torque
and variable electromagnetic torque. The last one is generated by nonuniform magnetic flow between stator and rotor. The mathematical model of
diesel engine power miniplant torsional vibrations is essentially nonlinear
with a lot of degrees of freedom.
Calculation of braking electromagnetic torque of the electric generator. The calculation of braking electromagnetic torque starts with the analysis of the generator magnetic flow. As the frequency of the rotor rotation is
changed in time insignificantly, the quasi-static approach is used to simulate
the magnetic field. Sequential calculations of the generator stationary magnetic field are performed for different values of the rotor rotation angle. This
problem is solved by a 2D finite element method.
For the stationary magnetic field the following functional is minimized
By
 Bx

 
1
1

F 
Bx dBx 
B y dB y  dS  A   dS ,



S  0
0
S


 





where S is magnetic field area; Bx , B y are components of magnetic induc
tion vector; A is magnetic potential, which satisfy the following equation:


B  rot A . For the Cartesian coordinates the components of the magnetic
induction vector are determined as follows:

Bx 

A
;
y

By  

A
.
x

The region S is divided on the triangular elements of different shapes and
dimensions. Inside each finite element the solution is approximated by linear
functions. Thus, the minimization of energy functional is transformed to the
system of linear algebraic equations.
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If the region S is divided on r triangular elements with n nodes, the energy functional is approximated by piecewise-linear functional as follows
By
 Bx

1
1

F
B dB x 
B y dB y  A  m  dS 
  x




m 1 Sm  0
0

m r

 



(2)

m r



 F m  F1  F 2  ...  F r ,
m 1

where Sm is triangle area;  m is current density in the triangular elements.
As the variables of functional are magnitudes in the vertex of the triangles,
the functional minimum is obtained from the following system

 Fm
0,
 Ap
where p  1, 2,..., n ; m  1, 2,..., r . The following equations are true in the
vertexes of the triangles:

 Sm
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where Ai , A j , Ak are magnitudes of the magnetic potential A in the vertexes

i, j , k of the triangles;  is current density in the finite element with vertexes
i, j , k ; Sm is area of the triangular elements, which are calculated as





Sm  0.5 xibi  x jb j  xk bk ;  is magnetic conductivity in the triangular elements;
the coefficients a , b , c are calculated by the coordinates x , y of the vertexes

i, j , k in the element m according to the formulas: ai  x j yk  xk y j ;
bi  yi  yk ;

ci  xk  x j ; a j  xk yi  xi yk ;

b j  yk  yi ;

c j  xi  xk ;

ak  xi y j  x j yi ; bk  yi  y j ; ck  x j  xi . As the energy functional is approximated by linear functions inside the triangular elements, the magnetic
potential inside of an element is a linear function with respect to the potentials in the vertexes of this element. The magnetic potential takes the following form:
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A

1 
 ai  bi x  ci y  Ai  a j  b j x  c j y A j   ak  bk x  ck y  Ak  .
Sm 





The magnetic induction is considered constant in every finite element. It is
determined from the relation

B

1
2 Sm

2

 ci Ai  c j A j  ck Ak    bi Ai  b j A j  bk Ak 

2

.

The system of equations, describing minimum of the functional (2), consists of the number of equations, equal to the number of the calculating
points. Thus, the following system of linear algebraic equations is obtained

TA,
where T is a matrix, which elements consists of the coefficients of the matrix G . The matrix G has the form

i

j

k

b2  ci2 bi b j  ci c j bi bk  ci ck 
i  i

1
G
j bi b j  ci c j b 2j  c 2j b j bk  c j ck  ,


4
k 
2
2 
b
b

c
c
b
b

c
c
b

c
j k k
k 
 i k i k j k
where i, j , k are numbers of matrix G elements.
The magnetic conductivity of the triangular elements varies in the nonlinear
medium. It depends on the values of the magnetic potentials. Therefore, the
solution of the system of nonlinear equations is performed by iterative methods. Vector  is composed from the vectors  , determined as follows



J Sm
T
 1 1 1 ,
3

where J is current density in the triangular elements.
The design area is shown on Fig.4. As the combined excitation system
has only central symmetry, the calculations are performed for all machine
cross-sections. The geometry of the calculated region depends on the rotor
position and the value of the current in the stator winding. The equipotential
lines of the electromagnetic field in the stator and the rotor are shown on
Fig.4b. As follows from the calculations, the electromagnetic moment of the
generator rotor has significant variable component (Fig.5a). The amplitude of
this moment is equal to 204 N  m , which is 8.5 percent of the generator moment. As follows from the harmonic analysis (Fig.5b), the torque of the shaft
generator has very complex spectrum with significant 12th harmonic.
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Fig. 4 – Equipotential lines of the electromagnetic field

а)

b)

Fig. 5 – Calculation of the torque on the generator shaft;
a) – dependence of the moment on the rotor rotation angle;
b) – harmonic analysis

Free nonlinear vibrations of power transmission. The analysis of the
forced vibrations of essentially nonlinear system in the main resonance can
be transformed to the backbone curve calculations. It is well-known, that the
frequency response outlines the backbone curve [6], so frequency range of
the crankshaft rotation, where the resonance of the forced vibrations is observed, is determined by backbone calculations. The parametric synthesis,
which includes the shifting of the backbone curve, can be performed to detune the mechanical system.
The torsional vibrations due to the engine operation are excited by disturbing moment acting on the crankshaft which is approximated by the third
harmonic (for a three-cylinder engine) of the Fourier series:

M (t )  M s sin  3t  ,
where  is angular velocity of the crankshaft rotation. As follows from the
results of the calculations published in the previous section, the disturbing
moment governed by the variable magnetic field takes the following form:
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M  t   M s sin 12t  .
The nonlinear torsional resonances between the transmission and abovementioned moments are analyzed in this section.
The power transmission of the diesel engine 3TD-4 has two nonlinear
elastic clutches (Fig.1), located between the crankshafts and in the compressor drive. Free nonlinear torsional vibrations of the power transmission
with several piecewise linear clutches are described by the following system
of the nonlinear ordinary differential equations in the vector form:


x  K  x  0 ,

(3)

where x is an N dimensional vector of the generalized coordinates;
K  x    K1 ,..., K N  K  x    K1 ,..., K N  is an N dimensional piecewiselinear vector-function of the generalized coordinates.
The approach based on the Galerkin method is suggested to analyze
free nonlinear vibrations of the transmission. Every generalized coordinate is
presented as the truncated Fourier series with an unknown frequency  :
NC

xi 

 Ci, j cos  jt  ,

(4)

j 0

where i is a number of the generalized coordinate; j is a harmonic number;

NC is a quantity of terms in the expansion; Ci , j are unknown coefficients.
The solution (4) is substituted into (3) and Galerkin approach is applied,
leading to the following equations:
2 /



 
xi  Ki  x   cos  j t  dt  0, i  1,..., N ; j  0,..., N C ;

(5)

0

The equations (5) are transformed into the system of nonlinear algebraic
equations with respect to the coefficients Ci , j . The dimension of this system
is  N C  1 N . The Newton’s method is applied to solve equations (5).
The suggested method is applied to analyze free nonlinear vibrations of
the power shown in Fig.1, 3. Frequency of the crankshaft rotation required
for achieving 50 Hz frequency of the alternating current, is equal to
16.75 Hz . As follows from previous analysis, the third and the 12th harmonics, resulting of the gas forces and the variable magnetic field respectively,
are the dangerous ones that can cause intensive torsional vibrations. The
backbone curves which describe dangerous regimes are shown in Fig.6.
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Fig. 6 – Backbone curves of free torsional vibrations

Conclusions. The method for analysis of nonlinear resonance interaction between the power transmission of the diesel engine and the generator
equipment is suggested. The problem is divided into two uncoupled subproblems: analysis of the rotor electromagnetic braking torque and analysis of
free torsional vibrations of the diesel engine power transmission. Analysis of
the nonlinear resonance between these subsystems is performed by analysis of backbone curves calculated with respect to influence of several nonlinear elastic clutches in the transmission. The resonance of torsional vibrations between the power transmission and the higher harmonics of the electromagnetic braking torque is observed. This resonance can lead to the system failure; therefore, such an analysis should be performed while choosing
the generator parameters.
Publication is based on the research provided by the grant support of the State Fund
For Fundamental Research (project F-76).
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НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ
МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Предложен метод анализа резонансных нелинейных крутильных колебаний
в дизельной миниэлектростанции. Рассмотрены нелинейные крутильные
колебания генератора, состоящего из дизельного двигателя 3ТД-4 и тягового
генератора ГС 530АМУ3. Результаты анализа показывают возможность
возникновения резонанса между силовой передачей и ротором генератора,
который требует отстройки силовой передачи.
Ключевые слова: дизельный генератор, тормозной момент генератора,
нелинейные крутильные колебания, скелетная кривая.

УДК 621.436; 539.4
Б. В. Успенський, канд. техн. наук, Б. Г. Любарський, д-р техн. наук,
К. В. Аврамов, д-р техн. наук, О. Я. Ніконов, д-р техн. наук

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ДИЗЕЛЬНОЇ
МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Запропоновано метод аналізу резонансних нелінійних крутильних коливань
у дизельній мініелектростанції. Розглянуто нелінійні крутильні коливання
генератора, який складається з дизельного двигуна 3ТД-4 та тягового
генератора ГС 530АМУ3. Результати аналізу свідчать про можливість
виникнення резонансу між силовою передачею та ротором генератора, який
потребує відлаштування.
Ключові слова: дизельний генератор, тормозний момент генератора,
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ДЗЮБА Анатолій Петрович
(до 70-річчя з дня народження)
Дзюба Анатолій Петрович – відомий
вчений-механік. Народився 30.11.1948 р.
у м. Ромни Сумської області в родині робітників. Після закінчення з золотою медаллю середньої школи № 11 м. Ромни
(1966 р.), механіко-математичного факультету (1971 р.) за спеціальністю «Механіка» та аспірантури (1974 р.) кафедри
прикладної теорії пружності Дніпропетровського державного університету (ДДУ),
(з 1992 р. перейменована як кафедра
обчислювальної механіки і міцності конструкцій), яку створив та 36 років очолював
видатний вчений-механік академік НАН
України проф. В. І. Моссаковський, займав
посади старшого наукового співробітника
та доцента. З 1992 по 1994 рр. – докторант, а далі 22 роки (з 1994 р. по
2016 р.) був завідувачем цієї широковідомої серед механіків України
кафедри, яку за цей час за вагомі здобутки у підготовці висококваліфікованих фахівців-механіків було нагороджено (2003 р.) Почесною грамотою МОН України, а за наукові досягнення (2013 р.) – «Diploma in
Progress» Міжнародної академії наук і вищої освіти (London, Great Britain).
З жовтня 2016 р. – професор кафедри теоретичної і комп’ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Кандидат технічних наук (1977 р.) за спеціальністю «Будівельна механіка», доктор технічних наук (2004 р.) за спеціальністю «Механіка
деформівного твердого тіла», професор (2006 р.) по кафедрі обчислювальної механіки і міцності конструкцій.
Має більше 350 друкованих праць, серед яких 12 монографій та навчальних посібників, понад 20 винаходів та 170 наукових статей. Виступав
з доповідями більше, ніж на 100 міжнародних наукових конференціях.
Має вагомі наукові здобутки в галузі механіки деформівного твердого
тіла, будівельної механіки машинобудівних конструкцій, математичного,
комп’ютерного і експериментального моделювання механічних процесів, розробки ефективних методів і алгоритмів розрахунку та оптимального проектування, направлених, зокрема, на забезпечення міцності,
надійності та зниження матеріаломісткості силових елементів конструкцій ракетно-космічної техніки.
Ним побудовані ефективні числові алгоритми розв’язування задач
оптимального керування механічними системами з довільними фазовими обмеженнями, комп’ютерного моделювання процесів корозійного
ураження конструкцій та їх довговічності в агресивному середовищі,
отримані нові результати системних експериментальних досліджень
несучої здатності оболонок з отворами та іншими пошкодженнями різної
природи, вперше розроблена методика та проведені широкомасштабні
експериментальні дослідження властивостей конструкцій з оптимальни264

ми параметрами, отримано ряд вагомих теоретико-експериментальних
результатів в галузі механіки пошкоджених середовищ, біомеханіки та ін.
Відомі його реалізовані розробки силової конструкції великогабаритної, єдиної в Україні обертової, міської новорічної ялинки, що з 2002 р.
встановлюється у парку ім. Л. Глоби м. Дніпра, та унікальної скульптурної композиції «Планета Альфреда Нобеля», що стала однією із прикрас Січеславської набережної м. Дніпра.
Він член Національного комітету з теоретичної і прикладної механіки,
Правління Українського товариства з механіки руйнування, заступник
голови секції «Механіка» експертної ради МОН України з науки і техніки,
вчений секретар секції «Актуальні проблеми механіки» Придніпровського наукового центру НАН України та докторської спеціалізованої вченої
ради з присудження наукових ступенів доктора наук в галузі механіки
ДНУ ім. О. Гончара, головний редактор двох фахових наукових журналів, член докторської спеціалізованої вченої ради Запорізького національного технічного університету, член редколегій, оргкомітетів наукових
конференцій, опонент багатьох дисертацій та ін. Як граючий тренер
збірної ДДУ був неодноразовим призером першості України по хокею з
шайбою серед команд ВНЗ.
Діяльність А. П. Дзюби відзначена Почесним званням «Заслужений
діяч науки і техніки України» (2012 р.), Знаком «Відмінник освіти України»
(1998 р.), Орденом «За підтримку науки» Міжнародного фонду «Планета
Альфреда Нобеля» (2008 р.), Почесними медалями «За заслуги перед
м. Дніпропетровськ» (2011 р.), «За заслуги» ДП «Конструкторське бюро
Південне» (2018 р.), «Академік Володимир Моссаковський» (2007 р.),
«За вірну службу ДНУ» (2008 р.), Золотою медаллю «За досягнення»
Української академії соціального прогресу та творчості (2011 ), а також
Подякою Національного олімпійського комітету України (2008 р.), Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.), Подякою
(2012 р.) та Почесними грамотами (2017, 2018 рр.) Придніпровського
наукового центру НАН України, багатьма Почесними грамотами і подяками ДНУ та іншими відзнаками.
Не зважаючи на зайнятість активною науковою, педагогічної та організаційно-методичною діяльністю, А. П Дзюба і на сьогодні знаходить
час для своїх численних захоплень. Його можна зустріти на зимовій чи
літній риболовлі, у власноруч вирощеному саду з унікальними рослинами,
за кермом автомобіля в глухому бездоріжжі, у лісі на лижах чи при збиранні грибів, на човні у сплаві по малих річках України чи на ковзанках
на льодовому майданчику. Він завжди у колі своїх численних друзів.
Від імені редакційної колегії вітаємо Анатолія Петровича з
ювілеєм та щиро бажаємо йому і в подальшому такої самої
життєвої енергії, творчої наснаги та міцного здоров’я
на довгі роки!
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