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ВЗАЄМОВПЛИВ КРУГОВОГО ОТВОРУ І ОТОЧУЮЧИХ ЙОГО
ЕЛІПТИЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПРИ ПРУЖНОМУ ДЕФОРМУВАННІ
ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНИ

Досліджено напружено-деформований стан прямокутної пружної пластини
з одним круговим отвором, оточеним двома або чотирма еліптичними
включеннями. Визначено вплив відстані між отвором і включеннями, способу
їх розташування та механічних властивостей на напружено-деформований стан
пластини в місцях локальних концентраторів напружень на основі
скінченно-елементного аналізу.
Ключові слова: прямокутна пружна пластина, круговий отвір, еліптичні
включення, коефіцієнт концентрації напружень, метод скінченних елементів.

Вступ. Тонкостінні конструкції, елементами яких є пластини і оболонки, знайшли широке застосування в різних галузях техніки – авіації,
будівництві, судно- та машинобудуванні, нафтовій промисловості та ін.
Порушення суцільності (отвори, пори, тріщини) і наявність у матеріалі
різноманітних включень [1, 10] є чинником, що зумовлює неоднорідність
структури та має суттєвий вплив на концентрацію напружень і процеси
деформування та руйнування твердих тіл.
Методи розрахунку пластинчато-оболонкових конструкцій з отворами
за різних зовнішніх навантажень розглянуто в багатьох публікаціях.
Виділимо з них такі [3–9, 11–13].
У даній роботі досліджено напружено-деформований стан (НДС)
прямокутної пластини з одним круговим отвором, оточеним двома або
чотирма еліптичними включеннями з іншого матеріалу. Проведено скінченно-елементний аналіз впливу відстані між отвором та включеннями,
їх кількості, способу розташування та механічних властивостей на НДС
пластини в місцях локальних концентраторів напружень.
Постановка задачі. Дана пружна однорідна ізотропна прямокутна
пластина розмірами
з круговим отвором радіусу
і двома
(чотирма) однаковими еліптичними включеннями (
– більша і менша
піввісі еліпсу відповідно), розташованими симетрично відносно отвору
на відстані між їх центрами (рис. 1).
Пластина знаходиться під дією одновісного рівномірного навантаження розтягу
, що не призводить до появи пластичних деформацій.
Необхідно визначити НДС даної пластини для кожного варіанту розташування включень відносно отвору, вплив відстані між отвором та
включеннями та їх механічних властивостей на НДС пластини за заданих граничних умов.
____________________________
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Рис. 1 – Прямокутна пластина з одним круговим отвором та еліптичними
включеннями: а) вертикальне розташування включень; б) розташування
включень під кутом 45°; в) горизонтальне розташування включень;
г) симетричне розташування чотирьох включень під кутом 45°;
д) симетричне розташування чотирьох включень відносно осей Ох і Оу

Математична модель задачі. У варіаційній постановці вихідна задача призводить до мінімізації функціоналу повної потенціальної енергії
деформації системи [2]:

де
– проекції вектора переміщень на осі Ox і Oy відповідно;
– константи Ляме матеріалу пластини  1 (матриці);
– константи Ляме матеріалу
-го включення  (
кількість
6

включень); 
 – область визначення змінних х та у; – границя області , вздовж якої прикладене зовнішнє навантаження інтенсивності
.
Метод розв'язування. Для розв’язування отриманої варіаційної задачі застосовано МСЕ [14], основна ідея якого полягає у дискретизації
заданої області неперервної зміни аргументів шуканої функції сукупністю скінченних елементів (скінченною кількістю підобластей) і апроксимації цієї неперервної функції в межах кожного скінченного елемента
поліномом деякого степеня. Це призводить до заміни вихідної варіаційної задачі дискретною моделлю – системою лінійних або нелінійних
алгебричних рівнянь з невідомими значеннями шуканої функції у вузлах
скінченно-елементної сітки.
Розрахунки здійсненні при застосуванні трикутних шестивузлових
лагранжевих скінченних елементів другого степеня, при цьому невідомі
функції переміщень усередині кожного скінченного елемента апроксимовані квадратичним поліномом. У зонах локальної концентрації напружень (навколо отвору), а також на межі включення і пластини (матриці)
застосовано спеціальним чином підібрану адаптивну сітку.
Числовий аналіз. Розрахунки проведені на ПК Lenovo Y510P Notebook
PC, GeForce GT 755M з тактовою частотою 2,4 GHz, оперативною пам’яттю
8 GB, розрядність системи – х64. Кількість скінченних елементів – 6819,
кількість вузлів – 13891. Час розрахунків у середньому – 0,2 хв.
Для досліджень використовували пластину розмірами
,
з отвором радіусу
та двома еліптичними включеннями з півосями
. Матеріали для досліджень брались такі:
алюміній ( =70 ГПа,
,
=415 МПа,
=470 МПа), сталь
( =210 ГПа,
,
=620 МПа,
= 720 МПа). Навантаження
p=50 МПа. Обрані матеріали носять умовний характер. При
комп’ютерному моделюванні вважалось, що між матрицею і включенням
задані умови жорсткого зчеплення.
Введемо коефіцієнт відносної жорсткості включення як відношення його модуля пружності до модуля пружності пластини (матриці):
k  Eвкл / Епл . Розглянемо випадки, коли k  1 (більш «жорстке» включення) і k  1 (більш «м’яке» включення).
Аналіз впливу способу розташування включень відносно отвору і
впливу відстані між отвором та включеннями (рис. 1, а – д) проведено
на основі побудованих графіків розподілу величини відносної інтенсивності напружень
по розгортці отвору пластини.
На рис. 2 і рис. 3 наведено розподіл
вздовж розгортки отвору
для випадку вертикального розташування еліптичних включень
(рис. 1, а) для різних значень відстані l (l=8r; 5r; 3r; 2,5r) при k>1 і k<1
відповідно.
7

Зі зближенням «жорстких» включень з отвором значення
в місцях локальної концентрації збільшується (рис. 2) (ККН зростає на ~7%),
а для «м’яких» включень, навпаки, зменшується (рис. 3) (ККН зменшується у середньому на 15%), що пов’язано з перерозподілом напружень
при суттєво неоднорідному напружено-деформованому стані.
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Рис. 2 – Розподіл відносної інтенсивності напружень і
отвору пластини при k>1 для випадку рис. 1, а
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Рис. 3 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
отвору пластини при k<1 для випадку рис. 1, а

по розгортці

На рис. 4 і рис. 5 наведено розподіл
по розгортці отвору пластини для випадку розташування еліптичних включень під кутом 45° до
осей Ох і Оу (рис. 1, б) для різних значень відстані l (l=8r; 5r; 3r; 2,5r) при
k>1 і k<1 відповідно.
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3,5
3

𝜎і/р

2,5
2
без вкл.
l=8r
l=5r
l=3r
l=2.5r

1,5
1
0,5
2π

3π/2

π

π/2

0

0

Рис. 4 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
отвору пластини при k>1 для випадку рис. 1, б

по розгортці

З рис. 4 видно, що зі зближенням з отвором «жорстких» включень, розташованих під кутом 45°до координатних осей Ох і Оу, відносна інтенсивність напружень в місцях локальної концентрації зменшується (ККН зменшується у середньому на 7%). При цьому спостерігається механічний
ефект: відбувається зміна локації зон концентрації напружень (зміщення
в напрямку за годинниковою стрілкою). Тобто асиметричне розташування
«жорстких» включень впливає на перерозподіл напружень в околі отвору
таким чином, що має місце своєрідний зсув зони максимальних напружень навколо локальних концентраторів в напрямку, протилежному розташуванню включень. В залежності від відстані між отвором і включеннями величина зсуву змінюється – зростає при наближенні до отвору у порівнянні з випадком для пластини без включень.
4
3,5
3
𝜎і/р

2,5
без вкл.
l=8r
l=5r
l=3r
l=2.5r

2
1,5
1
0,5
2π

3π/2

π

π/2

0

0

Рис. 5 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
по розгортці
отвору пластини при k<1 для випадку рис. 1, б
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На відміну від розглянутого випадку зближення з отвором «м’яких»
включень, розташованих під кутом 45° до координатних осей Ох і Оу
(рис. 5), призводить до збільшення відносної інтенсивності напружень в
місцях локальної концентрації (ККН збільшується на ~7%). При цьому також
спостерігається механічний ефект: відбувається зміна локації зон концентрації напружень (зміщення в напрямку проти годинникової стрілки).
Тобто асиметричне положення «м’яких» включень впливає на перерозподіл напружень в околі отвору таким чином, що має місце зсув зони максимальних напружень навколо локальних концентраторів.
На рис. 6 і рис. 7 наведено розподіл
вздовж розгортки отвору
пластини для випадку горизонтального розташування еліптичних включень (рис. 1, в) для різних значень відстані l (l=8r; 5r; 3r; 2,5r) при k>1 і
k<1 відповідно.
3,5
3

𝜎і/р

2,5
без вкл.
l=8r
l=5r
l=3r
l=2.5r

2
1,5
1
0,5
2π

π

3π/2

0

π/2

0

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2π

3π/2

π

π/2

Рис. 7 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
отвору пластини при k<1 для випадку рис. 1, в
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по розгортці

без вкл.
l=8r
l=5r
l=3r
l=2.5r

0

𝜎і/р

Рис. 6 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
отвору пластини при k>1 для випадку рис. 1, в

по розгортці

Так, зближення «жорстких» включень з отвором (рис. 6) призводить
до зменшення максимальних значень відносної інтенсивності напружень (ККН зменшується у середньому на ~15%), що пов’язано з перерозподілом напружень в зонах локальних концентраторів за рахунок
підкріплення небезпечних областей більш жорстким матеріалом. При
цьому значення ККН можна зменшити при певній відстані майже на
33%. Для «м’яких» включень (рис. 7) спостерігається протилежна картина: ККН, навпаки, збільшується у середньому на ~15% у зв’язку з послабленням небезпечної зони навколо отвору в наслідок появи в неї більш
м’якого матеріалу.
На рис. 8 і рис. 9 подано розподіл
вздовж розгортки отвору пластини для випадку чотирьох еліптичних включень, симетрично розташованих під кутом 45° до координатних осей Ох і Оу (рис. 1, г) для різних
значень відстані l (l=8r; 5r; 3r; 2,5r) при k>1 і k<1 відповідно.
3,5
3

𝜎і/р

2,5
2
без вкл.
l=8r
l=5r
l=3r
l=2.5r

1,5
1
0,5
2π

3π/2

π

π/2

0

0

Рис. 8 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
по розгортці
отвору пластини при k>1 для випадку рис. 1, г
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l=3r
l=2.5r
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1,5
1
0,5
2π

3π/2

π

π/2

0

0

Рис. 9 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
по розгортці
отвору пластини при k<1 для випадку рис. 1, г
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Зі зближенням «жорстких» включень з отвором (рис. 8) відносна інтенсивність напружень зменшується (ККН зменшується у середньому на
13%). При цьому симетричне розташування включень не призводить до
зміни положення небезпечних зон навколо локальних концентраторів
напружень. У порівнянні з випадком рис. 1, б значення ККН при цьому
зменшується майже у 2 рази. Для «м’яких» включень, навпаки, зближення з отвором призводить до збільшення ККН у середньому на 13%).
На рис. 10 і рис. 11 наведено розподіл
по розгортці отвору пластини для випадку чотирьох еліптичних включень, симетрично розташованих відносно осей Ох і Оу (рис. 1, д) для різних значень відстані l (l=8r;
5r; 3r; 2,5r) при k>1 і k<1 відповідно.
3,5
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l=2.5r
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2π

3π/2

π

π/2

0

0

Рис. 10 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
отвору пластини при k>1 для випадку рис. 1, д

по розгортці
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π
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Рис. 11 – Розподіл відносної інтенсивності напружень
отвору пластини при k<1 для випадку рис. 1, д
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по розгортці

Зближення «жорстких» включень з отвором (рис. 10) призводить до
зменшення відносної інтенсивності напружень при певних відстанях
(l = 3r; 2,5r), при цьому ККН зменшується у середньому на 18%. У разі
l = 8r та l = 5r ККН незначно зростає (на ~2–3%) по відношенню з випадком пластини без включень. Це має місце також і для вертикального
розташування «жорстких» включень (рис. 1, а), при якому спостерігається зростання ККН на ~3–6%. Зближення більш «жорстких» включень
з отвором призводить до перерозподілу напружень навколо нього і своєрідного його підкріплення. Для «м’яких» включень маємо іншу картину
розподілу напружень: зі зближенням їх з отвором для відстаней l = 8r;
5r; 3r відносна інтенсивність напружень зменшується, при цьому ККН
зменшується у середньому на 4%, але при подальшому зменшенні відстані до l =2,5r ККН збільшується майже на 16%. Зі зближенням з отвором «м’яких» по відношенню до матеріалу пластини включень міцність
небезпечних зон зменшується, що призводить до зростання ККН.
У табл. 1 наведено значення ККН для розглянутих п’яти випадків
розташування еліптичних включень (рис. 1, а – д) для різних варіантів
відстані (l=8r; 5r; 3r; 2,5r) між отвором та «жорстким» (k>1) або «м’яким»
(k<1) включенням.
Таблиця 1 – Значення ККН для випадків, зображених на рис. 1, а – д
Задача

Вертикальні
включення

Включення під
кутом 45° до
осей Ох і Oy

Горизонтальні
включення

Чотири
Чотири
включення
включення,
під кутом 45°
симетричні
до осей Ох і Oy відносно осей
Ох і Oy

k>1

k<1

k>1

k<1

k>1

k<1

k>1

k<1

k>1

k<1

l=8r

3,09

2,89

2,92

3,16

2,98

3,07

2,82

3,25

3,06

2,91

l=5r

3,19

2,71

2,86

3,25

2,92

3,13

2,67

3,43

3,09

2,76

l=3r

3,27

2,51

2,79

3,34

2,48

3,61

2,49

3,54

2,71

2,97

l=2,5r

3,29

2,46

2,81

3,34

2,01

4,22

2,41

3,39

2,21

3,48

Відстань

У табл. 2 подано зміни ККН у відсотковому відношенні для всіх розглянутих випадків (рис. 1, а – д) у порівнянні з результатами для пластини з круговим отвором без включень.
Таким чином, встановлено:
1. У випадку вертикального розташування включень (рис. 1, а): при
k>1 зі зменшенням відстані l між включеннями та отвором спостерігається збільшення ККН, при цьому при найменшій із розглянутих відстаней
цей показник збільшився до ~10%; при k<1 зі зменшенням відстані l
величина ККН зменшилась, а при найменшій із розглянутих відстаней
цей показник зменшився до ~19%.
2. У випадку розташування включень під кутом 45° до осей Ох і Oy
(рис. 1, б): при k>1 зі зменшенням відстані l величина ККН зменшувалась, при цьому виявлено новий механічний ефект: розташування зон
13

локальної концентрації змінилось (відбувся їх зсув у певному напрямку),
а при найменшій із розглянутих відстаней l значення ККН зменшилось
на ~8%; при k<1 спостерігається збільшення ККН і також механічний
ефект: зміна локації зон локальної концентрації напружень у певному
напрямку, при цьому при найменшій із розглянутих відстаней значення
ККН збільшилось на ~11%.
3. У випадку горизонтального розташування включень (рис. 1, в):
при k>1 зі зменшенням відстані l величина ККН зменшувалась, а при
найменшій із розглянутих відстаней l значення ККН зменшилось на
~33%; при k<1 спостерігається збільшення ККН, при цьому при найменшій із розглянутих відстаней значення ККН збільшилось на ~39%.
4. У випадку симетричного розташування чотирьох включень під кутом
45° до осей Ох і Oy (рис. 1, г): при k>1 зі зменшенням відстані l величина
ККН зменшувалась, а при найменшій із розглянутих відстаней l значення
ККН зменшилось на ~19%; при k<1 спостерігається збільшення ККН, при
цьому при найменшій відстані значення ККН збільшилось на ~13%.
5. У випадку симетричного розташування чотирьох включень відносно осей Ох і Oy (суперпозиція випадків рис. 1, а та рис. 1, в) (рис. 1, д):
при k>1 зі зменшенням відстані l до значення 5r величина ККН збільшилась до ~3%, але далі з наближенням включень до отвору значення ККН
зменшилось на ~26%; при k<1 спостерігається незначне зменшення ККН
до ~8% при l=3r, але при l=2,5r значення ККН збільшилось на ~16%.
Таблиця 2 – Відхилення ККН (%) для випадків, зображених на рис. 1, а–д,
від значення ККН для пластини з отвором без включень
Задача

Вертикальні
включення

Включення під
кутом 45° до
осей Ох і Oy

Горизонтальні
включення

Чотири
Чотири
включення
включення,
під кутом 45°
симетричні
до осей Ох і Oy відносно осей
Ох і Oy

k>1

k<1

k>1

k<1

k>1

k<1

k>1

k<1

k>1

k<1

l=8r

+3%

-5%

-3%

+4%

-1%

+1%

-6%

+8%

+2%

-3%

l=5r

+6%

-11%

-5%

+7%

-3%

+3%

-11%

+14%

+3%

-8%

l=3r

+9%

-17%

-7%

+11%

-17%

+18%

-17%

+18%

-10%

-1%

l=2,5r

+10%

-19%

-8%

+11%

-33%

+39%

-19%

+13%

-26%

+16%

Відстань

Висновки. Результати проведених числових досліджень та їх аналіз
дають змогу зробити висновок про суттєвий вплив відстані між включеннями та отвором, їх кількості, взаємного розташування і механічних властивостей матеріалу включень на НДС пластини в околі локальних концентраторів напружень.
Отже, із розглянутих варіантів розташування еліптичних включень навколо кругового отвору найкращим з точки зору зменшення концентрації
напружень виявився варіант їх горизонтального розташування (рис. 1, в)
у разі використання більш «жорстких» включень (k>1), що дало змогу
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зменшити значення ККН на ~33%. У разі більш «м’яких» включень (k<1)
найкращим виявився випадок їх вертикального розташування (рис. 1, а),
при цьому значення ККН можливо зменшити на ~19%.
Виявлений новий механічний ефект, пов'язаний з впливом певного
розташування еліптичних включень («жорстких» або «м’яких») навколо
кругового отвору на зміщення (зсув) областей максимальних напружень
у заданому напрямку. Це відкриває можливість керувати локацією зон
концентрації напружень навколо отвору за рахунок певного розташування включень.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КРУГОВОГО ОТВЕРСТИЯ
И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
ПРИ УПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
Исследовано напряженно-деформированное состояние прямоугольной
упругой пластины с одним круговым отверстием, окруженным двумя или
четырьмя эллиптическими включениями. Изучено влияние расстояния между
отверстием и включениями, способа их расположения и механических свойств
на напряженно-деформированное состояние пластины в местах локальных
концентраторов напряжений на основе конечноэлементного анализа.
Ключевые слова: прямоугольная упругая пластина, круговое отверстие,
эллиптические включения, коэффициент концентрации напряжений, метод
конечных элементов.

UDC 539.3
E. L. Hart, Dr. Sci. (Phys.-Math.), Y. V. Rybalko
INTERACTION OF THE CIRCULAR HOLE AND THE ENVIRONMENT
OF ITS ELLIPTIC INCLUSIONS WHEN ELASTIC DEFORMATION
OF A RECTANGULAR PLATE
The stress-strain state of a rectangular elastic plate with one circular hole
surrounded by two or four elliptic inclusions is investigated. The influence of the
distance between the hole and inclusions, the method of their location and
mechanical properties on the stress-strain state of the plate in places of local stress
concentrators on the basis of the finite element analysis is studied.
Keywords: rectangular elastic plate, circular hole, elliptic inclusions, stress
concentration coefficient, finite element method.

Introduction. The thin-walled structures, elements of which are plates
and shells, have been widely used in various fields of technology – aviation,
building, shipbuilding, engineering, petroleum industry, and others. Violations of continuity (openings, pores, cracks) and the presence of various
inclusions in the material [1, 10] are a factor that determines the heterogeneity of the structure and has a substantial influence on the concentration of
stress and the processes of deformation and destruction of solids.
The methods of calculation of the plate-shell structures with holes the different external loadings are considered in many publications. We will highlight some of them [2–9, 11–14].
In this paper, the stress-strain state (SSS) of a rectangular plate with one
circular holes surrounded by two or four elliptic inclusions from another material is investigated. The finite-element analysis of the influence of the distance between the holes and the inclusions, their number, method of arrangement and mechanical properties on the SSS of the plate in the places
of local stress concentrators is carried out.
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Formulation of the problem. A rectangular homogeneous isotropic
elastic plate of size L1 , L2 wits one circular hole of radius r and two or four
elliptic inclusions (a, b – larger and smaller semiaxis of the ellipsis), which
are symmetrically located with respect to the hole at a distance l between
their centers is given. On the inside boundary of the hole of plate normal and
tangential stresses equal to zero, and on the outside boundary of the plate
stresses are given.
It is necessary to determinate the SSS of this plate with different distance between hole and inclusions, location method of inclusions and their
mechanical properties on the stress-strain state of the plate in the areas of
local stress concentrators under the action of the tensile load. A comparative
analysis of the obtained results with solutions for the plate without inclusions
is carried out.
Conclusions. On the basis of the conducted analysis of the got results it
is possible to make conclusion about substantial influence of distance between inclusions and hole, their location, and also about influence of material properties including on SSS of plate at the hole's location.
At a case of vertical location of inclusions : at k>1 (k – the coefficient relative stiffness of inclusion, k  Eвкл / Епл , where Eвкл – inclusion elastic
modulus; Епл – plate elastic modulus) with reduction a distance l between
inclusions and hole there is an increase of the stress concentration coefficient (SCC), here at the least from the considered distances this index increased to ~10%; when k<1 with reduction a distance l value of SCС diminished, and at the least from the considered distances this index diminished
to ~19%.
At a case of location of inclusions under the corner of 45°: at k>1 with reduction a distance l value of SCC diminished, a new mechanical effect is
here educed: the location of zones of local concentration changed, and at
the least from the considered distances l value of SCС diminished on ~8%;
when k<1 there are an increase of SCС and also mechanical effect : change
location of dangerous points.
At a case of horizontal location of inclusions : at k>1 with reduction a distance l value of SCС diminished, and at the least distance l value of SCС
diminished on ~33%; when k<1 there is an increase of SCС, here at the
least from the considered distances value of SCС increased on ~ 39%.
At a case of symmetric location of four inclusions under the corner of 45°:
at k>1 with reduction to distance l value of SCС diminished, and at the least
distance l value of SCС diminished on ~19%; when k<1 there is an increase
of SCС, here at the least distance SCС-value increased.
At a case of symmetric location of four inclusions : at k>1 with reduction a
distance l value of SCС increased to ~3% but farther with approaching inclusions to hole the value of SCС diminished on ~26%; when k<1 there is insignificant reduction of SCС to ~8%, when l =3r, but at l= 2.5r value of SCС
increased on ~16%.
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So, it is possible to make conclusion from the cases of inclusion’s location considered in this work, that for more "hard" inclusions (k>1) the best
case is a variant them horizontal location that allowed to decrease the value
of SCС on ~33%. For "soft" inclusions (k<1) is a case them vertical location,
here the value of SCС decrease on 19%.
A new mechanical effect has been discovered that is associated with the
influence of a certain arrangement of elliptical inclusions (“hard” or “soft”)
around a circular hole on the displacement (shift) of the areas of maximum
stress in a given direction. This makes it possible to control the location of stress
concentration zones around the hole due to a certain location of inclusions.
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДКРІПЛЮЮЧИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
ПОВЕДІНКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ДВОМА
ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ
Досліджено напружено-деформований стан тонкостінної циліндричної
оболонки з двома прямокутними отворами та чотирма видами включень.
На основі проведеного скінченно-елементного аналізу визначено вплив форми,
розмірів та матеріалу включень на напружено-деформований стан оболонки в
місцях локальних концентраторів напружень. Подано рекомендації щодо
зниження концентрації напружень.
Ключові слова: тонкостінна циліндрична оболонка, прямокутні отвори,
включення, підкріплення, напруження, деформації, коефіцієнт концентрації напружень,
метод скінченних елементів.

Вступ. Пластини і оболонки, як елементи тонкостінних конструкцій,
знайшли широке застосування в різноманітних галузях техніки, енергетиці, будівництві та ін. В інженерній практиці широке розповсюдження знаходять такі конструкції, як цистерни, водонапірні резервуари, газгольдери,
повітряні і газові балони, апарати хімічного машинобудування, частини
корпусів турбін і реактивних двигунів, куполи будинків та ін. Усі ці конструкції з погляду їх розрахунку на міцність і жорсткість можуть бути віднесені
до тонкостінних оболонок.
За різних – конструктивних або технологічних міркувань, в них часто
порушується суцільність різного роду отворами. В близькості від отворів
виникають локальні (додаткові) напруження, які можуть у кілька разів
перевищувати основні напруження в елементі, неослабленому концентратором. При певних умовах це ініціює руйнівні процеси.
При застосуванні навколо отворів включень, різних геометричних
форм і механічних властивостей, з’являється можливість впливати на
розподіл напружень в елементі конструкції, зокрема, на величину коефіцієнта концентрації напружень (ККН). Врахування наявності такого роду
суттєвої неоднорідності матеріалу, у свою чергу, призводить до підвищення складності математичної моделі задачі. Знаходження точного
розв’язку отриманої крайової задачі в аналітичному вигляді можливо
лише в деяких окремих випадках навантаження тіл та при окремих умовах їх закріплення [5, 8, 10].
Тому при досліджені напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій з різними неоднорідностями (отворами, виточками, включен1
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нями тощо) доцільно використовувати числові методи механіки, які, на
відміну від аналітичних, є досить універсальними і ефективними для
розв’язування широкого класу задач [2 – 4, 6, 13 – 18]. До найбільш
ефективних відносять сіткові методи: метод скінченних елементів [7],
метод скінченних різниць тощо, та їх проекційно-ітераційні схеми реалізації
[14, 15], які дозволяють прискорити збіжність процесу отримання розв’язку задачі, суттєво зменшуючи витрати комп’ютерного часу розрахунків.
Питанню визначення НДС пластинчато-оболонкових конструкцій з
отворами і включеннями при різних зовнішніх навантаженнях присвячено багато публікацій. Виділимо з них такі [5, 8, 10, 11, 12]. Фундаментальні результати з дослідження розподілу напружень в пластинах і оболонках біля різноманітних отворів отримані Г. М. Савіним і наведені у
його монографії [10]. У [8] досліджено вплив підкріплення у вигляді широкого пружного кільця та за дії температурного поля на оболонку з
отвором; наведені аналітичні розв’язки для випадків різних форм отворів.
У [11] проведено дослідження концентрації напружень в зрізаній конічній оболонці із композитного матеріалу, яка ослаблена прямокутним
отвором. Система розв’язувальних рівнянь отримана на основі застосування деформаційної теорії пластичності анізотропних середовищ, варіаційного рівняння Лагранжа, методів Ньютона, додаткових напружень і
скінченних елементів. Дані наведені для трьох варіантів розташування
отвору – біля верхньої основи, посередині конуса і біля нижньої основи.
У даній роботі проведено комп’ютерне моделювання та скінченноелементний аналіз НДС тонкостінної циліндричної оболонки з двома
прямокутними отворами та чотирма видами підкріплюючих елементів
(стрічкові, вертикальні прямокутні, кутові, видовжені прямокутні). Вивчено вплив форми, розмірів та механічних властивостей підкріплюючих
елементів на НДС оболонки в зонах локальних концентраторів напружень. Підкріплюючі елементи отворів змодельовані включеннями (вставками) із матеріалу з іншими, ніж основний матеріал оболонки, механічними властивостями. Вважалося, що на границях включень задано умови жорсткого зчеплення.
Постановка задачі. Дана тонкостінна пружна однорідна ізотропна
циліндрична оболонка товщини h, радіусу R, довжини L з двома однаковими прямокутними отворами (a, b – сторони прямокутників) та включеннями ширини h1. Отвори знаходяться на відстані l=2a між їх центрами. На торцях оболонки задано рівномірне одновісне навантаження
розтягу (p=const), що не призводить до появи пластичних деформацій.
Розглядаються чотири види включень (рис. 1, а – рис. 1, г).
Ставиться задача про визначення НДС даної оболонки для кожного
варіанта включень, знаходження коефіцієнта концентрації напружень
(ККН); дослідження впливу форми, розмірів та механічних властивостей
підкріплюючих елементів на НДС оболонки в місцях локальних концентраторів напружень; встановлення раціональних параметрів підкріплень,
що дають змогу зменшити ККН в оболонці у порівнянні з оболонкою без
включень.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1 – Схема навантаження оболонок з включеннями:
а) стрічковими; б) вертикальними прямокутними;
в) кутовими; г) видовженими прямокутними

Математична модель задачі. У варіаційній постановці вихідна задача призводить до мінімізації функціоналу повної потенціальної енергії
деформації системи, який у випадку геометрично лінійної теорії тонких
оболонок має вигляд [1, 9, 12]:
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де u , v , w – переміщення точок серединної поверхні  оболонки в
напрямку осей криволінійних координат  ,  ,  ; R , h – радіус і товщина циліндричної оболонки; , – модуль пружності і коефіцієнт Пуассона відповідно (при = 1) матеріалу оболонки (матриці) 1 і ( − 1)-го
включення  ( = 2, + 1; − кількість включень);  = ⋃n+1
i=1 i – область визначення змінних  ,  ,  ;  p – границя оболонки, на якій
діють T1 , S1 , Q1 – крайові поздовжні, поперечні й дотичні зусилля.
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Зазначений функціонал (1) можна записати у вигляді [9]
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де  ,   ,  – відносні подовження і зсув точок серединної поверхні,
пов'язані з координатами  ,  ;  ,   ,  – параметри зміни кручення
елемента серединної поверхні; R – радіус циліндричної оболонки; h –
товщина оболонки;  = ⋃
 – поверхня оболонки;  p – границя
оболонки, на якій діє навантаження; Gi ,  i – модуль зсуву і коефіцієнт
Пуассона матриці (при
= 1)
і ( − 1)-го включення 
(при = 2, + 1; − кількість включень).
Деформації серединної поверхні, кривини і кручення циліндричної
оболонки визначаються за формулами [12]:
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Функціонал (2) з використанням (3) запишемо у вигляді
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Інтенсивність деформацій визначається за формулою
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У деяких практичних випадках функціонал (1) можна спростити й замість нього розглядати відповідний функціонал теорії пологих оболонок.
Це є доцільним, наприклад, при розрахунках НДС оболонкових конструкцій ракетно-космічної техніки з отворами, геометричні параметри
більшості з яких такі, що для вивчення НДС в області концентрації напружень біля отворів дозволяють використовувати моделі теорії пологих оболонок.
Метод розв'язування. Для розв’язування отриманої варіаційної задачі застосовано метод скінченних елементів (МСЕ) [7]. Ідея цього методу при аналізі поведінки конструкції полягає в наступному: суцільне
середовище (конструкція в цілому) моделюється шляхом розбиття її на
області (скінченні елементи), у кожній з яких поведінка середовища
описується за допомогою окремого набору обраних функцій, що представляють напруження й переміщення в зазначеній області. В межах
кожного скінченного елемента здійснюється апроксимація обраної неперервної функції поліномом деякого степеня. Це призводить до заміни
вихідної варіаційної задачі дискретною моделлю – системою лінійних
або нелінійних алгебричних рівнянь з невідомими значеннями шуканої
функції у вузлах скінченно-елементної сітки.
Розрахунки здійсненні при застосуванні тетраедральних десятивузлових лагранжевих скінченних елементів другого степеня, при цьому
невідомі функції переміщень усередині кожного скінченного елемента
апроксимовані квадратичним поліномом. У зонах локальної концентрації
напружень (навколо отвору), а також на межі включення і оболонки (матриці) застосовано спеціальним чином підібрану адаптивну сітку.
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Числовий аналіз. Розрахунки проведені на ПК HP Pavilion g6 Notebook PC, AMD Radeon HD 6470M з тактовою частотою 2,2 GHz, оперативною пам’яттю 4 GB, розрядність системи – х64. Кількість скінченних елементів – 29800, кількість вузлів – 13891. Час розрахунків у середньому –
0,5 хв.
Для досліджень використовували циліндричну оболонку длини 0,3 м,
діаметра 0,2 м, з квадратними отворами зі стороною = = 0,04 м та
чотирма видами включень, при різній ширині включень h1= a/4; a/5; a/8.
Відстань між центрами отворів l=0,08 м. Матеріал оболонки – мідь
(E1=110 ГПа,  1  0, 37 , σ02 = 258 МПа, σв = 394 МПа); матеріал включень – сталь (E2=210 ГПа,  2  0,3 , σ02 = 620 МПа, σв = 724 МПа) або
алюміній (E3=70 ГПа,  3  0,33 , σ02 = 270 МПа, σв = 470 МПа). Обрані матеріали носять умовний характер. При комп’ютерному моделюванні вважалось, що між матрицею і включенням задані умови жорсткого зчеплення.
Для зручності проведення числового аналізу було введено величину
kж – коефіцієнт відносної жорсткості включення за правилом kж=Eвкл/Eоб
(Eвкл – модуль пружності включення, Eоб – модуль пружності матеріала
оболонки), і у подальшому під термінами «м’яке» та «жорстке» включення
розумілося пружне включення, для якого kж <1 та kж >1 відповідно.
У табл. 1 наведено значення ККН для оболонки з одним отвором та
стрічковими включеннями (рис. 1, а) для різної ширини включень h1.
Таблиця 1 – ККН та відповідні деформації в оболонці з одним отвором
для випадку рис. 1, а
kж
kж>1

kж<1

h1

ККН

δ1, %

 i , 10 4

δ2, %

a/4
a/5
a/8
a/4
a/5
a/8

8,27
8,61
8,83
4,61
4,58
4,35

38,99
44,71
48,40
-22,52
-23,03
-26,89

3,19
3,09
3,02
5,58
5,12
4,72

-25,12
-27,46
-29,11
30,99
20,19
10,80

Тут δ1, δ2 – відхилення ККН та деформацій відповідно в оболонці з одним квадратним отвором та включеннями у порівнянні з випадком для
оболонки з отвором без включень.
Аналіз табл. 1 показує, що спостерігається такий механічний ефект:
- в оболонці з «жорсткими» включеннями (kж >1) має місце деяке
збільшення інтенсивності напружень, проте зменшення деформацій
(у середньому на 25–30%) у порівнянні з оболонкою без включень. Для
цього виду включень найменші значення максимальних напружень
отримано при ширині включень a/4;
- в оболонці з «м’якими» включеннями (kж <1) навпаки, спостерігається зменшення інтенсивності напружень в місцях їх концентрації
(у середньому на 20–30%). У той же час, поблизу кутових точок отвору
має місце збільшення інтенсивності деформацій. Найменші значення
максимальних напружень в цьому випадку – при ширині включень a/8.
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Для різних форм включень, зображених на рис. 1, б – рис. 1, г, отримані аналогічні результати. Незалежно від виду включень, що розглядаються, в оболонках з «жорсткими» включеннями (k ж>1) інтенсивність
напружень зростає, а деформації зменшуються у порівнянні з результатами для оболонки без включень. Найменші значення максимальних
напружень в розглянутих випадках – при ширині включень a/4. В оболонках з «м’якими» включеннями (kж<1) навпаки, інтенсивність напружень
зменшується, а деформації зростають. Найменші значення максимальних напружень тут спостерігаються при ширині включень a/8.
Якщо порівнювати між собою результати для чотирьох розглянутих
видів включень, то для «жорстких» включень найменші значення максимальних напружень були отримані у випадку рис. 1, г (видовжені прямокутні включення) при їх ширині a/4. Це проілюстровано на рис. 2.
Для «м’яких» включень найменші значення максимальних напружень
були отримані у випадку рис. 1, а (стрічкові включення) при ширині
включень a/8. Це подано на рис. 3.

Рис. 2 – Розподіл відносної інтенсивності напружень σi /p вздовж вертикальної
сторони отвору в оболонці з квадратним отвором та включеннями при kж>1

Рис. 3 – Розподіл відносної інтенсивності напружень σi /p вздовж вертикальної
сторони отвору в оболонці з квадратним отвором та включеннями при kж<1
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Далі, для розрахунків НДС оболонки з двома прямокутними отворами використано знайдені раціональні параметри для «жорстких» і
«м’яких» включень у відповідності з отриманими результатами для оболонки з одним отвором, тобто при ширині включень a/4 і a/8 відповідно.
У табл. 2 наведено результати розрахунків ККН для оболонок з двома отворами і чотирма видами включень (рис. 1, а – рис. 1, г).
Таблиця 2 – ККН та відповідні деформації в оболонці з двома отворами
для випадків рис. 1, а – рис. 1, г
Вид включення
а)
б)
в)
г)

kж

h1

ККН

δ1, %

 i , 10 4

δ2, %

kж>1

a/4

8,16

-2,63

3,22

0,94

kж<1

a/8

4,32

-3,36

4,87

3,18

kж>1

a/4

8,06

-3,82

3,51

-5,90

kж<1

a/8

4,34

-2,91

5,22

-2,06

kж>1

a/4

7,49

-2,09

2,77

4,53

kж<1

a/8

4,54

-3,40

5,39

-1,82

kж>1

a/4

6,53

-0,61

2,76

-1,08

kж<1

a/8

4,89

-1,81

5,25

-4,55

Тут δ1, δ2 – відхилення ККН та деформацій відповідно в оболонці з двома отворами та включеннями у порівнянні з випадком для оболонки з
одним отвором та включеннями.
Із табл. 2 випливає, що за наявністю другого отвору ККН зменшується (на ~1–3 %). При цьому інтенсивність напружень в зоні, що знаходиться ближче до другого отвору, зменшується (на ~18–20 %) у порівнянні з результатами для оболонки з одним отвором. Спостерігається
ефект взаємовпливу отворів. Це проілюстровано на рис. 4 і рис. 5.

Рис. 4 – Розподіл відносної інтенсивності напружень σi /p
вздовж вертикальної сторони отвору в оболонці
з двома квадратними отворами та включеннями при kж>1
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Рис. 5 – Розподіл відносної інтенсивності напружень σi /p
вздовж вертикальної сторони отвору в оболонці
з двома квадратними отворами та включеннями при kж<1

а)

б)

в)

Рис. 6 – Компоненти НДС в оболонці для випадку рис. 1, г при kж <1:
а) інтенсивність напружень; б) інтенсивність напружень в околі кута отвору;
в) інтенсивність деформацій

а)

б)

в)

Рис. 7 – Компоненти НДС в оболонці для випадку рис. 1, а при kж <1:
а) інтенсивність напружень; б) інтенсивність напружень в околі кута отвору;
в) інтенсивність деформацій
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Аналогічно, як і для оболонки з одним отвором, тут у разі «жорстких»
включень в оболонці з двома квадратними отворами найменші значення
максимальних напружень були отримані у випадку видовжених прямокутних включень (рис. 1, г) при їх ширині a/4. У разі «м’яких» включень найменші значення максимальних напружень спостерігаються у випадку стрічкових включень (рис. 1, а) при їх ширині a/8.
Картини розподілу інтенсивностей напружень і деформацій в оболонці з двома квадратними отворами для цих випадів подано на рис. 6 і
рис. 7 відповідно.
Висновки. Результати проведених числових досліджень та їх аналіз
дають змогу зробити висновок про суттєвий вплив виду, розмірів і механічних властивостей матеріалу включень на НДС циліндричної оболонки
в околі локальних концентраторів напружень.
Так, в оболонці з одним квадратним отвором із розглянутих видів
включень навколо отвору найкращим з точки зору зменшення концентрації параметрів НДС виявився випадок видовжених прямокутних включень (рис. 1, г) при ширині включень a/4 у разі використання більш «жорстких» включень (kж>1), що дало змогу зменшити деформації у середньому на 25–35%. У разі більш «м’яких» включень (kж<1) найкращим виявився випадок стрічкових включень (рис. 1, а) при ширині включень a/8,
при цьому значення ККН можливо зменшити на ~20–30%.
В оболонках з двома отворами спостерігається ефект їх взаємовпливу. При цьому інтенсивність напружень в зоні, що знаходиться ближче до другого отвору, зменшується (на ~18–20 %) у порівнянні з оболонкою з одним отвором. ККН зменшується на ~1–3 %.
Таким чином, встановлено, що за наявністю в оболонці включень з
певними механічними властивостями і геометричними параметрами,
виникає можливість керувати величиною ККН поблизу локальних
концентраторів напружень.
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УДК 539.3
Э. Л. Гарт, д-р физ.-мат. наук, Б. И. Терёхин
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ПОВЕДЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С ДВУМЯ
ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Исследовано напряженно-деформированное состояние тонкостенной
цилиндрической оболочки с двумя прямоугольными отверстиями и четырьмя
видами включений. На основе проведенного конечноэлементного анализа
определено влияние формы, размеров и материала включений на напряженно-
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деформированное состояние оболочки в местах локальных концентраторов
напряжений. Даны рекомендации по снижению концентрации напряжений.
Ключевые слова: тонкостенная цилиндрическая оболочка, прямоугольные
отверстия, включения, подкрепления, напряжения, деформации, коэффициент
концентрации напряжений, метод конечных элементов.

UDC 539.3
E. L. Hart, Dr. Sci. (Phys.-Math.), B. I. Terokhin
CHOICE OF RATIONAL PARAMETERS OF REINFORCEMENT

ELEMENTS IN COMPUTER SIMULATION OF BEHAVIOR
OF A CYLINDRICAL SHELL WITH TWO RECTANGULAR HOLES
The stress-strain state of a thin-walled cylindrical shell with two rectangular holes
and four types of inclusions is investigated. Based on the finite element analysis, the
influence of the shape, size and material of inclusions on the stress-strain state of the
shell in places of local stress concentrators is determined. Recommendations on
reducing stress concentration are given.
Keywords: thin-walled cylindrical shell, rectangular holes, inclusions, reinforcements,
stresses, deformations, stress concentration coefficient, finite element method.

Introduction. The elements of thin-walled structures, such as plates and
shells, have found wide application in various fields of technology, energy,
construction, and others. The integrity of structures is often changed by various types of holes on the basis of various technological considerations. Near
the holes, local (additional) stresses arise, which can be several times higher
than the main stresses in an element that is not weakened by a concentrator. This initiates destructive processes under certain conditions.
When using inclusions of various geometric shapes and mechanical
properties around holes, it becomes possible to influence the stress distribution in the structural element, in particular, the value of the stress concentration coefficient (SCC). Taking into account the presence of such a significant
heterogeneity of the material, in turn, leads to an increase in the complexity
of the mathematical model of the problem. Therefore, when studying the
stress-strain state (SSS) of structures with various inhomogeneities (holes,
undercuts, inclusions, etc.) it is advisable to use numerical methods of mechanics: the finite difference method, the local variation method, the finite
element method [7] and their projection-iterative implementation schemes
[14, 15], which allow to accelerate the convergence of the process of obtaining a solution to the problem and significantly reduce the computer calculation time [2 – 4, 6, 13 – 18].
A lot of publications are devoted to the determination of the SSS of plateshell structures with holes and inclusions at various external loads. Let us
single out such ones [5, 8, 10, 11, 12].
In this work, computer simulation and finite element analysis of the thinwalled cylindrical shell with two rectangular holes and four types of reinforcing elements (tape, vertical rectangular, angular, elongated rectangular) are
performed. The influence of the shape, size and mechanical properties of
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the reinforcing elements on the SSS of the shell in the zones of local stress
concentrators is studied. The reinforcing elements of the holes are modeled
by inclusions (inserts) of material with mechanical properties other than the
main shell material. It was believed that the condition of hard adhesion was
set at the boundaries of the inclusions.
Numerical analysis. In the case of using inclusions of lower stiffness
than the shell material, a decrease in the intensity of stresses in the places
of their concentration was established (on average by 20–30%). At the same
time, an increase in the strain intensity is observed near the corner points of
the hole. In the case of the considered “soft” inclusions, the lowest values of
the maximum stresses were obtained in the case of tape inclusions.
When using inclusions with a greater rigidity of the material than the main
shell material, there is a slight increase in stress intensity, but a decrease in
deformations (by an average of 25–35%). For the considered types of inclusions with greater rigidity of the material, the lowest values of maximum
stresses were obtained in the case of elongated rectangular inclusions.
In the presence of a second hole, the SCC decreases (by ~1–3%). In this
case, the stress intensity in the zone closer to the second hole decreases
(by ~18–21%) compared with the shell with one hole. The effect of mutual
influence of the holes is observed.
As well as for a shell with one hole, for “hard” inclusions the smallest values of maximum stresses were obtained in the case of elongated rectangular inclusions with their width a/4 (a is the length of the side of the hole). For
“soft” inclusions, the lowest values of maximum stresses were obtained in
the case of tape inclusions with their width a/8.
Conclusions. The results of the numerical studies and their analysis allow us to conclude that the type, size and mechanical properties of the material of inclusions significantly affect the SSS of the cylindrical shell in the
vicinity of local stress concentrators.
It is established that in the presence of inclusions in the shell with certain
mechanical properties and geometric parameters, it becomes possible to
control the SCC value near local stress concentrators.
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ПОСТАНОВКА И ОСНОВНЫЕ РАЗРЕШАЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ
ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ ОБОЛОЧЕЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ТИПА
«БОЧКА-ОЖИВАЛО» ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ
В данной работе формулируется задача устойчивости тонкостенной
оболочечной конструкции типа «бочка-оживало» при наличии стыковочного
шпангоута, находящейся под воздействием нормального внешнего давления.
Получены
основные
разрешающие
дифференциальные
уравнения,
позволяющие исследовать конструкцию с учетом радиуса кривизны
образующей и жесткостных характеристик стыковочного шпангоута. Решение
задачи строится на основе метода конечных разностей. Выявлено влияние
относительной высоты подъема образующих и способов закрепления торцов
на локальную и общую устойчивость отсеков. Указан подход к определению
параметров равноустойчивости сопряженной конструкции, а также величины
рациональной жесткости стыковочного шпангоута.
Ключевые слова: оболочечная конструкция типа «бочка-оживало», локальная
и общая устойчивость, жесткость шпангоута, метод конечных разностей.

Введение. Вопросы рационального проектирования оболочечных
систем и снижения их материалоемкости являются наиболее актуальными в конструкциях новой техники, в частности, авиационной, химиической, ракетно-космической и других отраслях промышленности. Особое внимание в последнее время направлено на изучение эффективных с точки зрения несущей способности и материалоемкости форм
элементов конструкций, подверженных внешнему силовому воздействию [2, 9 – 11]. Например, для авиационных конструкций и систем ракетно-космической техники представляется актуальным исследование
гладких и подкрепленных ортогональной системой ребер оболочек
вращения при наличии отсеков разной геометрической формы, наиболее эффективных с точки зрения их устойчивости при воздействии
внешних нагрузок и аэродинамических характеристик.
Данная работа посвящена формулировке постановки задачи и выводу основных уравнений устойчивости составной оболочечной системы типа «бочка-оживало». Основное внимание уделено определению
критических нагрузок локальных и общих форм выпучивания при действии равномерного внешнего давления при наличии стыковочного шпангоута. Для учета изменения напряженно-деформированного состояния
1
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конструкции при переходе через шпангоут использованы результаты
исследований, приведенные в работах [3, 4, 6 – 8]. В соответствии с
[1, 5], предполагается, что относительная подъемистость обоих отсеков
конструкции составляет менее одной пятой наименьшего линейного ее
размера, что позволило приближенно считать в качестве координатных
линий общепринятые координатные линии для цилиндрической и конической оболочек соответственно.
Постановка задачи. Рассматривается упругая оболочечная конструкция кругового сечения постоянной толщины h , подкрепленная стыковочным шпангоутом (рис. 1). Конструкция состоит из двух отсеков –
бочкообразной и оживальной формы. Ставится задача о локальной и
общей устойчивости конструкции, то есть устойчивости составляющих
секций и конструкции в целом, подверженных равномерному внешнему
давлению q . Отсеки рассматриваются как оболочки средней длины с
ограничениями, описываемыми ниже. Для обеих секций ось вращения
обозначена через Oz . Координаты выбираются следующим образом:
линейная меридианная координата (вдоль образующих цилиндра или
конуса) для бочкообразного отсека обозначается s , для оживального –
s ; дуговая координата «бочки» – y , угловая координата в плоскости
параллели «оживало» –  .

Рис. 1 – Схема оболочечной конструкции

Разрешающие уравнения устойчивости. Для вывода разрешающих уравнений устойчивости рассматриваемой конструкции формулируются уравнения поверхностей каждого отсека в предположении, что
их подъемистость имеет синусоидальную форму.
Предполагается, что бочкообразная оболочка, как поверхность вращения, описывается следующей функцией радиуса параллельного круга в сечении, перпендикулярном оси вращения:

z 

r  R 1  Ccyl sin  ,
L
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(1)

где L и R – расстояние между основаниями и радиус основания «бочки»
соответственно, Ccyl – относительная высота подъемистости «бочки».
На основании (1), учитывая, что в данной постановке z  s , выписывается параметризация поверхности вращения:

s

x  R 1  Ccyl sin
L


s

y  R 1  Ccyl sin
L
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 cos ;
R


y

 sin ;
R


z  s . (2)

В соответствии с введенным предположением, накладывается ограничение: Ccyl  1 5 . Для оболочки длины, удовлетворяющей неравенству L R  1 2 , имеет место оценка   RCcyl  L  1 3 . Тогда для всех

s  0; L в нулевом приближении можно записать:
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Радиусы кривизны с учетом (3) и соотношений, приведенных в [1, 5],
принимаются в форме:
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Из (2) следует, что
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откуда коэффициенты первой квадратичной формы имеют вид:
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Применяя формулы, приведенные в [5], определяются функции распределения напряжений в основном докритическом безмоментном состоянии:
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Для оживальной оболочки вводятся следующие обозначения (рис. 1):
l0 и l1 – расстояние вдоль оси Os до меньшего и большего оснований
«оживало» соответственно;  – угол между осями Os и Oz . Предполагается, что оживальная оболочка, как поверхность вращения, описывается следующей функцией радиуса параллельного круга в сечении,
перпендикулярном оси вращения:

   z

r ( z )  z ctg   Ccone R1,cone sin 
 l0   ;


 l1  l0  sin 

(8)

где Ccone – относительная высота подъемистости «оживало». Поскольку z  s sin  , R1,cone  l1 cos  , то функция (8) приобретет вид:
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  s  l0  
r ( s)  cos   s  l1Ccone sin
.
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(9)

Параметризация поверхности вращения представляется в форме:
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Вводится обозначение
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В соответствии с заданным предположением, подъемистость «оживало» удовлетворяет неравенству R Ccone  1 5  R0 , где R0  l0 cos  – радиус
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основания.
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Тогда на основании представления (8) для всех z  l0 sin ; l1 sin  в
нулевом приближении получим
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Поэтому радиусы кривизны с учетом [1, 5] запишутся в виде:
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Из параметризации (10) и представления (9) следует, что
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Коэффициенты первой квадратичной формы в этом случае представляются в виде:
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Таким образом,

A1  1, A2  s  l1Ccone sin .

(14)

Применяя формулы из [5], приближения (11) позволяют определить
функции распределения напряжений в основном безмоментном состоянии:
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С учетом представления z  s sin  , внутренние усилия приобретут вид:

N10  





q s 2  l02 ctg 
2  s  Cconel1 sin  

 qCconel1 ctg  sin ;




 2 ctg 2  z 2  l 2 sin 2 
0
 z cos 
N 20  q 
 Cconel1ctg  sin  1 

2
2(l1  l0 )2

 sin 



(15)

   .




(16)

Для получения разрешающих уравнений потребуются известные характеристики [1]:
– операторы дифференцирования
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– формулы изменения кривизн срединной поверхности
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– фиктивная поперечная нагрузка

g    N10 1  N20 2  ;

(20)
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– система основных уравнений в частных производных, характеризующая равновесие оболочки:

 D 4 w   2k f  g ;

 1 4
2
  f   k w  0,
 Eh
где D 

E h3



12 1   2

(21)

– жесткость обшивки на изгиб; E – модуль упругости



и  – коэффициент Пуассона материала оболочки; w – нормальное
перемещение точки срединной поверхности при выпучивании; f –
функция усилий.
Выписанные выше соотношения позволяют вывести разрешающие
уравнения для оболочек «бочкообразной» и «оживальной» форм.
Для бочкообразной оболочки вводятся обозначения

1 





h
L
, K  ,   12 1   2 ,
R
R

безразмерные координаты x  s L ,   y R , безразмерное усилие

cyl 

qR 2
Eh2

.

(22)

Функцию радиальных перемещений и функцию усилий принимают в
форме

wcyl ( x , )  Wcyl ( x )  cos  n ;

fcyl ( x , )  E h2 cyl ( x )  cos  n .

С учетом (4) – (7), (17) – (20) после преобразований из (21) получаем
систему:

2 n2Ccyl
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2

sin x Ccyl sin x  1 cyl ( x) 

1
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Ccyl sin x  1

3



 ( x) 
cyl



 
2 2

  1  n2 
 Ccyl Ccyl sin 2 x  sin x  2Ccyl  
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 ( x) 
 Ccyl sin x  1 cyl  n2Wcyl ( x)  Ccyl cos x Ccyl sin x  1 Wcyl
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4 IV
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cos x Ccyl sin x  1 cyl ( x) 
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2

sin x Ccyl sin x  1 Wcyl ( x) 





Ccyl sin x  1
 K 2 n4
1

3

 ( x)  0.
Wcyl

1

Поскольку для тонких оболочек средней длины K 2  1 , n2  1 , то по1
сле исключения из второго уравнения слагаемых порядка, выше
,
2 2
K n
преобразованное уравнение позволяет получить функцию cyl ( x) в
виде

cyl

Ccyl sin x  1
( x) 
1K n

2 2

2

1
 2

 ( x)  ,
  Ccyl sin xWcyl ( x)  2 Ccyl sin x  1 Wcyl
n







подставляя которую в первое уравнение системы, получаем разрешающее дифференциальное уравнение основного напряженного состояния относительно функции прогиба цилиндрической бочкообразной
оболочки:
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IV
 ( x )  a2Wcyl
 ( x )  a1Wcyl
 ( x )  a0Wcyl ( x )  0 ,
a4Wcyl
( x )  a3Wcyl

(23)

где

a0 

2 3n2 12Ccyl
K

2

Ccyl sin2 x  sin x  2Ccyl    n21 Ccyl sin x  13 cyl 

3
 n4 12 5

Ccyl Ccyl sin x  1 Ccyl sin 2 x Ccyl sin x  1 
4


K
1

2
2

9Ccyl
sin 3 x  8Ccyl sin 2 x  6Ccyl
sin x  sin x  4Ccyl  ;
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n4 12
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cos x Ccyl sin x  1  3Ccyl
sin 2 x  6Ccyl sin x 
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Ccyl sin x  1 Ccyl2 sin2 x  2Ccyl sin x  121n4  1 .
4

4

В предельном случае Ccyl  0 имеем уравнение для цилиндрической оболочки:

 n2 1

1  1n2
1  IV
2n 4
 ( x )  n4 

Wcyl ( x ) 
Wcyl
 cyl Wcyl ( x )  0 ,


4 
2 
2


K 
n 1 
K
 

являющееся приближенным к уравнению, приведенному в [4].
Для оживальной оболочки (так же, как и для бочкообразной) вводятся обозначения:
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n2
cos 
2

h ctg 

, p   ;  



l1 12 1  

2



l
, Kc  0 ;
l1

– безразмерная координата x  s l1 , безразмерное усилие

cone 

q* l1
Eh 3 tg 3

;

(24)

– функция радиальных перемещений и функция усилий

wcone ( x, )  Wcone ( x) tg   cos  n ;

fcone ( x, )  cone ( x) 2l1Eh tg 2  cos  n ,
которые вместе с характеристиками (12) – -(16), (17) – (20) подставляются в систему (21). Поскольку для тонких оболочек средней длины

  1 , n2  1 , то можно удерживать в уравнениях слагаемые порядка,
не выше  . После некоторых преобразований получаем систему:



2
2
2
p sin   2 p 1  Kc   2  Ccone sin   x  2 x 1  Kc  






 Ccone sin  2  2 Kc2 cos2   4 Kc  2 Kc2  2 x 2 cos 2  cone  Wcone ( x) 

22 p Ccone cos 2  sin  sin   Ccone sin   x   cone ( x) 
2

2 sin  1  K c 

2

 ( x)  0;
 Ccone sin   x 3 cone

p2  1  Kc  cone ( x)  2 p cos2  Ccone sin   Ccone sin   x  Wcone ( x) 
2

2

 ( x)  0 .
  Ccone sin   x  1  Kc  Wcone
3

2

Исключая из приведенной системы функцию cone ( x) , приходим к
разрешающему дифференциальному уравнению для оживальной оболочки:
IV
 ( x )  a2Wcone
 ( x )  a1Wcone
 ( x )  a0Wcone ( x )  0 , (25)
a4Wcone
( x )  a3Wcone

где





2
2 1
a0  cone p3  Ccone sin   x  1  Kc   2 cos2 Ccone sin  Kc2  x 2 
2
2
3
2
  Ccone sin   x 1  Kc      cos2 Ccone  Ccone sin   x  
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2
 4 x 2Ccone  4  2Ccone sin   x 1  Kc  cos   92Ccone
sin3  
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 2 Kc sin   1,5Ccone sin 2  2sin   x cos ;
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3Ccone 32Ccone sin 2   2 x sin   22Ccone  4Kc cos   4 cos  



2 2 cos 2  Ccone sin   Ccone sin   x  ;

a3  6  Ccone sin   x  1  Kc   Ccone cos   Kc  1 ;
5

3

a4   Ccone sin   x  1  Kc  .
6

4

В предельном случае ( Ccone  0 ) получаем уравнение для конической оболочки, приведенное в [1, 8]:

  p3 p 4 
6
6
W IV  W   W   

W  0.
 x3
x
x2
x6 

Метод решения. С целью согласования искомых критических давлений на «бочкообразном» и «оживальном» отсеках осуществляется
обратный переход к размерному внешнему давлению q с использованием формул (22) и (24).
Для численного решения задачи устойчивости исследуемой конструкции применяется метод конечных разностей, в котором дифференциальное уравнение сводится к системе разностных уравнений относительно значений искомой функции прогиба Wi i 0 в точках разбиения
отрезка  a; b на N равных частей с шагом H   b  a  N . Для цилиндN

рической части  a; b   x0 ;1 , конической –  a; b  0;1 . В каждой из внутренних точек xk  a  kH , k  1, N  1 отрезка

 a; b

производные от W

представляются центральными конечными разностями второго порядка [8]:

W ( xk ) 
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1
H4
 Wk 2  8Wk 1  8Wk 1  Wk 2   R5 ;
12H
18

W ( xk ) 

1
12H

W ( xk ) 

max

1
2H

Wk 2  2Wk 1  2Wk 1  Wk 2  
3

H

xl0 l1;1

H4
R6 ;
54

17 H 2
R5 ;
60

1

W (4) ( xk ) 
где Ri 

 Wk 2  16Wk 1  30Wk  16Wk 1  Wk 2  
2

Wk 2  4Wk 1  6Wk  4Wk 1  Wk 2  
4

17 H 2
R6 ,
90

(26)

W (i ) ( x) , i  5; 6 .

В граничных условиях производные представляются конечными
разностями первого порядка. В случаях жесткого и шарнирного закреплений торцов соответствующе условия можно записать в виде:

W0  0, W1  W1; WN  0, WN 1  WN 1 ,
W0  0, W1  W1; WN  0, WN 1  WN 1 .

(27)

Уравнения (27) позволяют исключить переменные W1 , WN 1 , W0 , WN в
полученной системе. Приравнивание определителя этой системы к нулю приводит к характеристическому уравнению относительно параметров волнообразования , n или q, n .
Сопряжение «бочкообразной» и «оживальной» оболочек через
шпангоут.
Заметим,
что
для
сопряженных
оболочек
R  R1,cone  l1 cos  . Первоначальное изучение сопряжения оболочек
рассматриваемых типов начинается с поиска согласованных значений
угловых коэффициентов касательных обеих оболочек с целью определения значений параметром подъемистости Ccyl и Ccone . Соответствующее условие согласования имеет вид:

Ccyl R



.
 ctg   Ccone R
L
l

l
 1 0  sin 

(28)

Приведенные выше ограничения на размеры секций гарантируют положительную определенность обеих частей (28).
Сопряжение оболочек при отсутствующем стыковочном шпангоуте
проводится приравниванием значений функции прогиба и ее производных в точке сопряжения. В данном случае имеем:

 (1)  Wcyl
 (0) ;
Wcone (1)  Wcyl (0) ; Wcone
 (1)  Wcyl
 (0) ; Wcone
 (1)  Wcyl
 (0) .
Wcone

(29)
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В случае наличия стыковочного шпангоута условие согласования
(28) обеспечивает локально конусную форму оболочечной конструкции
в окрестности точки сопряжения с углом при «основании» такого конуса

  arctg

RCcyl




или   arctg  ctg   Ccone R
.

 l1  l0  sin  


L

Условия сопряжения секций оболочки через стыковочный шпангоут. Предполагается, что кольцо подкрепляющего шпангоута имеет жесткость на изгиб, как в плоскости начальной кривизны, так и из плоскости. Изменение напряженно-деформированного состояния при переходе через шпангоут на конусе изучено в [7, 8], где, в частности, получено:

Wcone (1)  Wcyl (0) ;
 (1)  G2Wcone
 (1)  Wcyl
 (0) ;
Wcone

причем G1 





 (1)  Wcyl
 (0) ;
Wcone
 (1)  G1Wcone (1)  Wcyl
 (0) , (30)
Wcone

2

n4 n2  1 ( EJ )ring
x
EhR3 cos3 

i
; Gcone
,2 




3 2
EhR  n  1
2

n2 n2  1 ( EJ )ring
z

– без-

размерные жесткости шпангоута; J xring , J zring – моменты инерции соответственно при изгибе шпангоута в плоскости начальной кривизны и из
плоскости.
Модификация системы разностных уравнений при сопряжении
оживального и бочкообразного отсеков. Для представления производных в дифференциальном уравнении (25) (для «оживало») используются конечные разности (26), с такой же нумераций, с шагом

1  x0
. В качестве граничных условий выбирается одна из первых
N
пар в соотношениях (27).
В уравнении (23) (для «бочки») конечные разности во внутренних
точках отрезка используют нумерацию от N  4 до 2 N  2 и имеют шаг
1
H 2  . В краевой (2 N  3) -ей точке записываются соотношения, анаN
логичные второй паре из равенств (27). Например, шарнирное закрепление представится равенствами W2 N 3  0, W2 N 4  W2 N 2 .
Для того чтобы получить конечные разности для условий сопряжения, применяется формула Тейлора в точках WN и WN 3 с приращениями к точкам WN 2 , WN 1, WN 1 и WN 2 , WN 4 ,WN 5 соответственно.
Условия (29), (30) представляются в виде:
H1 

WN  WN 3 ;
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1
1
WN 2  6WN 1  3WN  2WN 1  
 2WN 2  3WN 3  6WN 4  WN 5  ;
6H1
6H 2

1
H12

WN 1  2WN  WN 1  

1
H13


1
H 22

G2
WN 2  6WN 1  3WN  2WN 1  
6 H1

WN 2  2WN 3  WN 4  ;

 WN 2  3WN 1  3WN  WN 1   G1WN
1
H 22



 WN  2  3WN 3  3WN  4  WN 5  .

Из характеристического уравнения определяется значение числа
волн n в окружном направлении, соответствующее наименьшему значению критического давления q .
Численные результаты. Рассмотрена оболочечная конструкция с
характеристиками: h0  0,3 cм , E  7 105 кг см2 ,   0,32 .
«Оживальная»
секция
выбирается
с
параметрами:
l1  182 cм, l0  0, 45 l1,   75 , бочкообразная – L  2,5R .
Исследовано влияние относительной подъемистости неподкрепленных «бочки» Ccyl , «оживало» Ccone (на рис. 2 обозначено C ) и типа
закрепления торцов на критическое давление q . На рис. 2 абсциссам

C  Ccyl  Ccone  0 соответствуют оболочки без подъема, т.е. соответственно цилиндрической и конической формы.
Равноустойчивость отсеков. Условие согласования (28) выполняется для бесконечного множества коэффициентов Ccyl и Ccone . Необходимо выбрать такую пару, для которой выполнено условие равноустойчивости цилиндрического и конического пролетов оболочки, каждая
из которых шарнирно оперта. Приближенные значения коэффициентов
можно определить, пользуясь графиками рис. 2, а затем уточнить по
формуле (28). Так, для оболочечной конструкции с заданными параметрами при значениях

Ccone =0,06258642604; Ccyl =0,137,

(31)

оживальный отсек теряет устойчивость при критическом давлении

qrev  2,98 кг см2 , бочкообразный – qbar  2,97 кг см2 . При этих же
значениях подъемистости расчетная критическая нагрузка составной
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конструкции составляет qconstr  2,3 кг см2 , что на 23% меньше критических нагрузок, соответствующих равноустойчивости отсеков.
Дальнейшее исследование проведено для конструкции со значениями относительной подъемистости Ccyl и Ccone , указанными в (31).
Для подкрепленной стыковочным шпангоутом конструкции зависимость
критического давления q от параметра жесткости шпангоутов G1 в
плоскости начальной кривизны при фиксированных параметрах жесткости из плоскости начальной кривизны G2 приведена на рис. 3.
Как следует из приведенных зависимостей, с увеличением жесткости шпангоута G1 в плоскости начальной кривизны, критическая нагрузка возрастает с дальнейшей стабилизацией зависимости и дальнейшее
увеличение параметра G1 является нецелесообразным с точки зрения
материалоемкости конструкции. Для значений G1 =3000 и G1 =7000 критические давления отличаются менее, чем на 2%. Величина параметра
G2 , как показывает численный анализ для рассмотренных параметров
исследуемой системы, не приводит к существенному влиянию на критическую нагрузку общей формы выпучивания конструкции с захватом
стыковочного шпангоута.

Рис. 2 – Влияние относительной
подъемистости образующих
конструкций типа «бочка» и
«оживало» на величину критической
нагрузки при разных условиях
закрепления торцов

Рис. 3 – Влияние жесткости
промежуточного шпангоута
в плоскости начальной кривизны
и из плоскости на величину
критической нагрузки конструкции
типа «бочка-оживало»

Как следует из численного анализа (рис. 2), относительный параметр подъемистости отсеков конструкции существенно влияет на величину критических нагрузок. Так, для параметров Ccyl и Ccone порядка
0,1 величина критического давления возрастает более, чем два раза по
сравнению с конструкциями без подъемистости образующих.
Достоверность результатов исследования определена предельными переходами к известным соотношениям и сравнением значений
критических давлений для отсеков, составляющих исследуемую конструкцию. При отсутствии кривизны образующих отсеков из приведенных
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в работе основных уравнений устойчивости следуют характеристические уравнения для цилиндрической и конической оболочек, а значения
критических давлений находятся в соответствии (до 10%) с результатами работ [1, 3, 4, 7, 8], полученными другими методами.
Выводы. Сформулирована постановка задачи устойчивости комбинированной оболочечной конструкции типа «бочка-оживало» при наличии стыковочного шпангоута при действии статического внешнего равномерного давления. Получены основные разрешающие дифференциальные уравнения, позволяющие исследовать конструкцию с учетом
радиуса кривизны образующей, жесткостных характеристик стыковочного шпангоута как в плоскости начальной кривизны, так и из плоскости, а также предложен численный алгоритм расчета на базе метода
конечных разностей, позволяющий определить величину критических
нагрузок локальной и общей форм выпучивания при различных условиях закрепления торцов. Указан подход к определению параметров равноустойчивости сопряженной конструкции с выбором рациональной
жесткости стыковочного шпангоута.
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ПОСТАНОВКА ТА ОСНОВНІ РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНІ РІВНЯННЯ
ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇХ ТИПУ
«БОЧКА-ОЖИВАЛО» ЗА ДІЇ ЗОВНІШНЬОГО ТИСКУ
У даній роботі формулюється задача стійкості тонкостінної оболонкової
конструкції типу «бочка-оживало» при наявності стикувального шпангоута, що
знаходиться під впливом нормального зовнішнього тиску. Отримано новні
розв’язувальні диференціальні рівняння, що дозволяють досліджувати конструкцію з урахуванням радіусу кривини твірної і характеристик жорсткості стикувального шпангоута. Розв’язання задачі будується на основі методу скінченних різниць. Виявлено вплив відносної висоти підйому твірних і способів закріплення торців на локальну і загальну стійкість відсіків. Вказано підхід до
визначення параметрів рівностійкості сполученої конструкції, а також величини
раціональної жорсткості стикувального шпангоута.
Ключові слова: оболонкова конструкція типу «бочка-оживало», локальна та
загальна стійкість, жорсткість шпангоута, метод скінченних різниць.
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STATEMENT AND BASIC SOLUTION EQUATIONS
OF THE STABILITY PROBLEM FOR THE SHELL-DESIGNED
TYPE "BARREL-REVIVED" UNDER EXTERNAL PRESSURE
In this paper, we formulate the problem of stability of a thin-walled shell design
of the “barrel-revived” type in the presence of a docking frame under the influence
of normal external pressure. The basic resolving differential equations are obtained
that allow one to study the structure taking into account the radius of curvature of
the generatrix and the stiffness characteristics of the docking frame. The solution to
the problem is based on the finite difference method. The influence of the relative
height of the generators and the methods of fastening the ends on the local and
general stability of the compartments is revealed. The approach to determining the
parameters of equal stability of the conjugate structure, as well as the value of the
rational rigidity of the docking frame are presented.
Keywords: “barrel-revived” shell structure, local and general stability, rigidity of the
frame, finite difference method.

The issues of rational design of shell systems and reducing their material
consumption are most relevant in the construction of new technology, in particular, aviation, chemical, rocket and space and other industries. Recently,
special attention of researchers has been directed to the study of effective
forms of structural elements that are subject to external force impact from
the point of view of bearing capacity and material consumption [2, 9 – 11].
For example, for aircraft structures and systems of rocket and space tech50

nology, it seems relevant to study smooth and orthogonal reinforced ribs of
the shells of revolution in the presence of compartments of different geometric shapes, the most effective from the point of view of their stability when
exposed to external loads and aerodynamic characteristics.
This work is devoted to the formulation of the statement of the problem
and the derivation of the basic stability equations of a composite shell system of the “barrel-revived” type. The main attention is paid to the determination of critical loads for local and general buckling forms under the action of
uniform external pressure in the presence of a docking frame. To take into
account changes in the stress-strain state of the structure during the transition through the frame, the research results presented in [3, 4, 6 – 8] were
used. In accordance with [1, 5], it is assumed that the relative lift of both
compartments of the structure is less than one fifth of its smallest linear size,
which allowed approximate calculation of the generally accepted coordinate
lines for cylindrical and conical shells as coordinate lines, respectively. A
numerical calculation algorithm based on the finite difference method is proposed, which allows one to determine the critical loads under various
boundary conditions. The approach to determining the parameters of equal
stability of the coupled structure with the choice of the rational rigidity of the
docking frame is presented. In the limiting cases considered, the critical
pressures are in agreement (up to 10%) with the results of [1, 3, 4, 7, 8] obtained by other methods.
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АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ
ЗІ ЗМІННОЮ В ОКРУЖНОМУ НАПРЯМКУ ЖОРСТКІСТЮ
НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО ПІДХОДУ
Викладено алгоритм дискретно-континульного методу прямих для
розрахунку напружено-деформованого стану циліндричної оболонки довільно
змінної у меридіональному і окружному напрямку товщиною стінки при
несиметричному навантаженні. Прискорення збіжності здійснюється за
допомогою розробленого алгоритму прогнозування. Подані результати
числового аналізу.
Ключові слова: циліндрична оболонка, змінна в двох напрямках жорсткість,
дискретно-континуальна модель, прискорення збіжності.

Вступ. Практика сучасного машинобудування, зокрема, створення
авіаційної та ракетно-космічної техніки при наявності вимог максимальної конструктивної ефективності і найбільшої міцності характеризується
широким застосуванням кругових циліндричних оболонок. Розвиток
сучасних технологій машинобудування уже сьогодні дозволяє виготовляти конструктивні оболонкові елементи неоднорідної структури, зокрема
змінної жорсткості, які виявляються більш ефективними з точки зору
матеріаломісткості, міцності, надійності та інших показників [2, 3, 5 – 8,
11, 14 – 16].
При всій різноманітності застосовуваних у механіці методів досліджень, задачі розрахунку напружено-деформованого стану довільно
навантажених оболонок і пластинок зі змінною у двох напрямках
товщиною стінки залишаються все ще недостатньо дослідженими.
При цьому слід зазначити, що використання методу скінчених елементів для розрахунку таких оболонок [9, 12] в ряді випадків виявляється ускладненим. Зокрема, в задачах оптимального проектування, коли
закони змінювання товщини стінки оболонки виявляються різними на
кожному кроці ітераційного оптимізаційного алгоритму [11], або в задачах дослідження довговічності тонкостінних елементів, що функціонують
в агресивному середовищі, коли товщина стінки оболонки змінюється з
часом в результаті корозійної деградації поверхні [15]. У цих випадках
виникає проблема перебудови скінченно-елементної сітки в залежності
від зміни товщини стінки в процесі відповідного ітераційного алгоритму,
що суттєво ускладнює можливість безпосереднього застосування
відомих пакетів скінчено-елементного розрахунку [9].
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Слід зазначити, що змінність товщини в двох напрямках не дозволяє
звести вихідну задачу до систем звичайних диференціальних рівнянь
відносно коефіцієнтів розкладень основних параметрів поведінки
оболонки в тригонометричні ряди за круговою координатою при
застосуванні методу Фур`є аналогічно випадку змінності товщини стінки
лише у повздовжньому напрямку [14].
Одним з підходів (див. [5 – 8]) до розв’язування задач розрахунку
напружено-деформованого стану циліндричних оболонок зі змінною у
двох напрямках товщиною стінки є подання частинних похідних за
окружною координатою у різницевому вигляді. Далі задача зводиться до
вирішення крайової задачі для 8*m звичайних диференційних рівнянь зі
змінними коефіцієнтами в меридіональному напрямку, де m – кількість
(в окружному напрямі) «вузлових» ліній у напрямку твірної. Таким чином, змінність товщини стінки оболонки в окружному напрямку враховується при різницевому поданні відповідних похідних математичної
моделі за круговою координатою, а змінність товщини вздовж меридіану
враховується при розв’язуванні виникаючих крайових задач з застосуванням методу прогонки з ортогоналізацією за С. К. Годуновим [4].
Зазначений дискретно-континуальний підхід є достатньо ефективним
засобом розв’язання таких задач. У той же час відмінність величин
коефіцієнтів рівнянь для двох сусідніх, часто досить близьких (для
підвищення точності розрахунку) ліній часто виявляється досить малою,
що може призвести до поганої обумовленості матриці коефіцієнтів
відповідної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, що виникають в
методі прогонки, і, як наслідок, до збільшення похибки обчислень та
інших проблем чисельної реалізації алгоритму.
Побудова вихідних рівнянь. Рівняння напружено-деформованого
стану моментної теорії для ізотропних пружних тонкостінних циліндричних оболонок зі змінною товщиною стінки h  h  s,   при несиметричному навантаженні можуть бути зведені до системи восьми рівнянь у
частинних похідних, які можна подати у вигляді [2, 5, 7].
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де s0  s  sl , 0    2 – координати в меридіональному та окружному
напрямках; u, v, w, 1, N1r, S1*r,Q1* r, M1r – компоненти (в загальноприйнятих
позначеннях [2]) вектора основних змінних напружено-деформованого стану
циліндричної оболонки, під дією розподіленого зовнішнього навантаження





 

q1  s,  , q2  s,  , q3  s,   ; K  Eh 1  2 , D  Eh3 12 1  2

 – жорст-

кість на розтяг та циліндрична жорсткість, відповідно; E , , r – модуль
пружності, коефіцієнт Пуассона і радіус оболонки, відповідно.
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Для розв'язання системи (1) пропонується використання методу
прямих [3 – 8, 17], суть якого полягає в заміні похідних за окружною координатою на різницеві схеми, що дозволяє отримати сукупність одновимірних
задач вздовж кожного і-го ( i  1, m ) меридіану (рис. 1), розв’язок яких
здійснюється методом прогонки з ортогоналізацією за С. К. Годуновим
[3, 4] за вузловими точками j ( j  1, N ).
У залежності від способу заміни похідних різницевими співвідношеннями можна
мати різні системи методу прямих, що відрізняються точністю апроксимуючих співвідношень для похідних.
Вважаючи, що параметри стану оболонки є достатньо гладкими в коловому
напрямі, в поданій роботі частинні похідні
за змінною   i ,  i  1,2,...,m  рівнянь (1)

Рис. 1 – Схема поділу
поверхні оболонки
вузловими точками

замінюються скінченними різницями четвертого порядку точності [13]:

y    yi 2  8 yi 1  8 yi 1  yi  2  / 12  ;


y    yi 3  8 yi 2  13 yi 1  13 yi 1  8 yi 2  yi 3  / 8 3  ;


y     yi 2  16 yi 1  30 yi  16 yi 1  yi  2  / 12 2 ;

(2)

 

y v    yi 3  12 yi 2  39 yi 1  56 yi  39 yi 1  12 yi 2  yi 3  / 6 4 ,
де   i крок різницевої сітки в окружному напрямку з похибкою

 

4
апроксимації O  .

Слід зазначити, що метод прямих, як правило, вносить меншу похибку у порівнянні з методом сіток, хоча іноді вимагає більших обчислювальних витрат для доведення результату «до числа». При цьому
питання збіжності наближених розв'язків, отриманих по методу прямих,
для основних різницевих рівнянь математичної фізики вивчені досить
повно [1], в той час як для рівнянь теорії оболонок ці питання залишаються менш дослідженими.
Після заміни похідних за координатою  в системі рівнянь (1) у
відповідності з (2) та зведення подібних членів при компонентах вектора



напружено-деформованого стану Y  u, v, w, 1, N1r, S1*r,Q1* r, M1r
кожної і-ої

i  1,2,..., m

T

для

смуги можна отримати крайову задачу для

системи 8*m звичайних диференціальних рівнянь у вигляді:
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Вирази для N2, M2 і М записуються, за необхідності, через основні
змінні з використанням скінченних різниць. Для чисельного розв’язування виникаючої одновимірної крайової задачі використовується метод
дискретної ортогоналізації С. К. Годунова [4].
Слід зазначити, що для замкненої циліндричної оболонки при заміні
похідних в окружному напрямку їх різницевими поданнями використовуються лише центральні різниці. Що стосується виконання крайових
умов, то для випадку відкритої оболонки на кінцях інтервалу апроксимації застосовуються однобічні різниці, де для прямих 0 і n враховуються значення відповідних параметрів, обумовлених умовами закріплення.
Граничні умови на меридіональних краях оболонки ( s  0, s  L , де L 
довжина оболонки) враховуються при розв’язанні крайової задачі
вздовж меридіана методом прогонки.
Алгоритм розв’язання задачі. В роботах [5 – 8] пропонується загальний алгоритм вирішення сформульованої задачі шляхом розв’язування повної системи 8*m рівнянь (3). До труднощів реалізації такого підходу слід віднести забезпечення стійкості розв'язування крайової задачі
для системи диференціальних рівнянь з досить значною 8*m кількістю
невідомих та змінними коефіцієнтами, а також близькістю значень коефіцієнтів рівнянь для двох сусідніх прямих. У поданій статті розв'язування задачі пропонується здійснювати шляхом декомпозиції розглядуваної
системи з застосуванням методу прямих і послідовних наближень.
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Суть модифікації підходу полягає в тому, що замість розв’язування
крайової задачі для всієї системи із 8*m рівнянь (3) в загальній схемі
послідовних наближень m раз розв’язуються окремі системи по 8 рівнянь для кожного i  1, m . При цьому значення параметрів в (3) з відмінними від i індексами приймаються до розгляду за результатами розрахунку на попередній ітерації. Якщо на першому кроці рішення (хоча б
якесь наближене) поставленої задачі виявляється невідомим, то ці
значення приймаються нульовими. Критерієм збіжності служить умова
близькості двох послідовних розв'язків на -ому і ( + 1)-ому кроці
наближень по одній або декільком змінним, зокрема, у вигляді

max Y

 1

Y



/ Y

1

 ;

0    1 .

(5)

i, j

Таким чином, якщо процес збігається за  кроків, то для розв'язування
задачі розрахунку необхідно m разів розв'язати крайову задачу для
системи восьми звичайних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами. Для забезпечення збіжності та зменшення кількості наближень
 використовується наступний підхід.
Суть розробленого алгоритму для прискорення збіжності розв’язування послідовності крайових задач полягає у використанні екстраполяцій значень складових коефіцієнтів системи рівнянь (3) (які не належать
до і-ї прямої на поточний момент інтегрування відповідних 8-ми рівнянь
(3)) на основі результатів вдалих попередніх кроків розрахунку та побудови
прогноз-точок замість інтегрування всієї системи 8*m рівнянь (3) [10].
Це дозволяє замінити процес розв’язування крайової задачі для 8*m
рівнянь обчисленнями за простими формулами на певних кроках ітераційного процесу. В якості екстраполяційних методів пропонується використовувати комбінації методів релаксуючих множників (лінійної екстраполяції) та поліномів Лагранжа і Ньютона (в формі аналогу методу
Адамса) та ітераційного процесу Ейткена – Стеффенсена [10, 17].

 1

На перших трьох кроках ітераційного процесу складові Yi k
нюються з використанням методу верхньої релаксації





 1
 1 .
*
Yi k  Yi 
k   Yi k  Yi k

уточ-

(6)

Для n = 0 задача розв’язується при початковому значенні компо*
нентів Yi0 k , де Yi
 k – значення компонент вектора основних змінних,

безпосередньо отриманих на  -му кроці наближень.

 1

Визначення невідомих складових вектора Yi k
основних змінних
системи (3) на наступних кроках ітераційного процесу полягає в екстраполяції (імітації) їх значень за результатами значень цих параметрів

 2   1
Yi k , Yi k , Yk (де k може приймати значення у відповідності з (2)) на
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трьох попередніх ,  – 1,  – 2 кроках ітераційного процесу, отриманих
шляхом розв’язування відповідних крайових задач методом прогонки
для кожної із вузлових ліній i (прямих) інтегрування системи (3) з
урахуванням (6).
При цьому форма прогнозу поділяється за виглядом ітераційного
процесу. У випадку, коли послідовність компонентів векторів







1
2
 2  1
 1
Yi k , Yi k , Yi k немонотонна Yik   Yik  Yi 
 0 , прогноз
k  Yi k

пропонується здійснювати за формулою Ейткена – Стеффенсена [17]
2

 1
  Y i k 
 1


,   2 , (і= 0, m ), ( k  1, 2, 3 ),
Y i k 

 2 
 1
Y i k  2Y i k  Y i k
( 2)

Y i k

(7)

а у випадку, коли процес для компонентів цих векторів монотонний

Y 

1
i k





 2 
 1
 Yi k
Yi 
 0 – у формі аналогу методу Адамса
k  Yi k


 1
 2 
 1 23Y i k  16Y i k  5Y i k
Y i k 
,   2 , (і= 0, m ), (k  1,2,3) ,
12

(8)

що ґрунтується на екстраполяційних залежностях Лагранжа і Ньютона і,
як відомо, є досить ефективним при розв’язуванні задачі Коші для
систем звичайних диференційних рівнянь.
Далі, за основним алгоритмом, знову здійснюється розв’язування
послідовності (для i  0, m ) крайових задач на двох наступних кроках і
процес продовжується до досягнення заданої точності з урахуванням
одержаних трьох нових точок, починаючи з прогноз-точки.
Такий підхід дозволяє уникати необхідності «зайвого» розв’язання
крайової задачі на кожному третьому кроці. Крім того, обчислювані прог-

 1

нозні значення Y i k

часто виявляються більш близькими до відшуку-

ваного розв’язку ніж ті, що могли б бути отримані за основним ітераційним процесом. Все це дозволяє суттєво скоротити кількість ітерацій
методу послідовних наближень.
Числові дослідження. Як приклад, що ілюструє можливості підходу,
розглянута задача розрахунку кругової циліндричної оболонки, геометрія та інші параметри якої відповідають прийнятим в [7] (стор. 168).
Несиметричне навантаження внутрішнім тиском задається у вигляді
qn(s,  )=q0(1+0.3 cos  )sіn( s / L ), а товщина оболонки змінюється за
законом h=h0(1+0,3cos), q0=const, h0=const. Поперечний перетин такої
оболонки для s  L 2 зображено на рис. 2.
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Розглянуто випадки для затиснутих та шарнірно-закріплених торців оболонки. Крайові умови для цих випадків приймаються у вигляді:
1) ω=u=v= 1 =0;

2) u= v= w =M1 = 0. (9)

У відповідності до методу прямих кількість
смуг вздовж напрямної (для половини перерізу оболонки у зв’язку з симетрією) була
прийнята m = 30, а точок інтегрування за
Рис. 2 – Навантаження
методом С. Г. Годунова – 60. Слід зазначити,
та розподіл матеріалу
що на відміну від [7] збільшення цих
у поперечному перетині
параметрів (за необхідності більш точного
оболонки
врахування
параметрів
неоднорідності
оболонки) не призводить до зниження ефективності підходу.
На рис. 3 та рис. 4 подані розподіл прогинів w та напружень σ2 на
внутрішній поверхні оболонки уздовж твірної при  = 0, лінія 1, лінія 2
відповідно для випадків закріплення країв (9). Відхилення від даних,
наведених в [7], не перебільшує 0,15%.

Рис. 3 – Розподіл прогинів в оболонці
з різними граничними умовами

Рис. 4 – Розподіл напружень в оболонці
з різними граничними умовами

Далі приведені результати розрахунку циліндричної оболонки під
внутрішнім тиском q = 1 МПа з параметрами r =0,5 м; L = 2,5 м;  = 0,3;
E = 1,91011Па; h = h0(1+cos(/2)); h0 = 0,005 м. При s = 0 крайові умови
прийняті у вигляді затиснення, а при s = L – шарнірного закріплення
(див. (9)). На рис. 5 приведені графіки залежностей згинального моменту М1 уздовж оболонки при  = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 – лінії (1) – (7),
відповідно.
Збіжність методу послідовних наближень, на кожному кроці якого
розв’язувалась по m крайових задач для системи із 8-ми рівнянь, була
забезпечена за 7 ітерацій. Розрахунки основних параметрів напруженодеформованого стану для випадку оболонки постійної товщини співпа62

дають з точним (аналітичним) розв’язком з розбіжністю не більше 0,2%,
що вказує на високу достовірність розробленого алгоритму.

Рис. 5. – Залежності згинального моменту М1 за довжиною оболонки

Висновки. У поданій роботі представлено модифікований варіант
алгоритму реалізації дискретно-континуального методу прямих для
дослідження впливу довільно змінної (в окружному та меридіональному
напрямках) товщини стінки циліндричної оболонки на параметри її
напружено-деформованого стану.
Поєднання різницевого ( в окружному напрямку) та континуального
(в меридіональному напрямку) подання рівнянь стану оболонки у
вигляді сукупності крайових задач для системи диференціальних
рівнянь зі змінними коефіцієнтами і подальшого застосування методу
послідовних наближень та методики прискорення збіжності дозволило
побудувати ефективний алгоритм реалізації підходу.
Такий підхід може бути ефективно застосованим в задачах вагової
оптимізації, дослідження корозійної деградації матеріалу стінок оболонок обертання та в інших галузях. Достовірність алгоритму продемонстрована порівняннями з результатами відомих досліджень.
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
С ПЕРЕМЕННОЙ В ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ЖЕСТКОСТЬЮ
НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Изложен алгоритм дискретно-континульного метода прямых для расчета
напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки c
переменной в меридиональном и окружном направлениях толщиной стенки
при несимметричном нагружении. Ускорение сходимости осуществляется с
помощью разработанного алгоритма прогнозирования. Представлены результаты
численного анализа.
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жесткость, дискретно-континуальная модель.
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CALCULATION ALGORITHM
ON THE BASIS OF A DISCRETE-CONTINUOUS APPROACH
FOR CYLINDRICAL SHELL OF VARIABLE RIGIDITY
IN CIRCULAR DIRECTION
The algorithm of the discrete-continuum method for calculating the stress-strain
state of a cylindrical shell of an arbitrary variable in the meridional and
circumferential direction of the wall thickness under asymmetric load is described.
The convergence is accelerated using the developed prediction algorithm.
Numerical analysis results are presented.
Keywords: cylindrical shell, variable in two directions stiffness, discrete-continuous
model.

With all the variety of research methods used in mechanics, the problems
of calculating the stress-strain state of arbitrarily loaded shells and plates
with a variable in two directions of the wall thickness are still insufficiently
investigated [2, 3, 5 – 8, 11, 14 – 16]..
One approach to solving the problems of calculating the stress-strain
state of cylindrical shells with a variable in two directions of the wall
thickness is to represent partial derivatives by a circular coordinate in the
difference form [5 – 8]. Then the problem comes to the boundary problem of
8 * m ordinary differential equations with variable coefficients in the
meridional direction, where m is the number (in the circumferential direction)
of the "nodal" lines in the direction of the generatrix.
This discrete-continental approach is a enough effective way of solving
such problems. At the same time, the difference between the values of the
coefficients of the equations for two adjacent, often quite close (to improve
the accuracy of calculation) lines is often quite small. This can lead to low
conditionality of the matrix of coefficients of the corresponding system of
linear algebraic equations arising in the sweep method and, as a
consequence, to increase the error of calculations and other problems of
numerical implementation of the algorithm.
This paper proposes a modification of this approach, the essence of which is
that instead of solving the boundary-value problem for the whole system with
8*m equations in the iterative process, we solve m times 8 systems for each
i  1, m
. The values of parameters with indices other than i are taken into
consideration by the results of the calculation of the previous iteration. The
convergence criterion is the condition of the closeness of two consecutive
solutions on the -th and (+1)-th step of approximations of one or more
variables.
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To accelerate the convergence of boundary-order sequences, it is
suggested to use extrapolation of the coefficients of the system of equations
of the shell state equation, which do not belong to the i-th straight line at the
moment of integration of the corresponding 8 equations, based on the
results of successful previous steps of calculation and construction of
forecast points instead of simultaneous integration of the whole system of
8*m equations [9].
This allows the individual steps of the iterative process to replace the
solution of the boundary-value problem for 8 * m equations by simple
formulas. As extrapolation methods, it is proposed to use combinations of
relaxation factor methods (linear extrapolation) and Lagrangian and Newton
polynomials (in the form of the Adams method) and the Aitken - Steffensen
iteration process [10].
The combination of differential (in the circumferential direction) and
continuous (in the meridional direction) representation of the equations of
state of the shell in the form of a set of boundary value problems for a
system of differential equations with variable coefficients and the subsequent
application of the method of successive approximations and methods of
acceleration of convergence allowed to build an effective algorithm.
The influence of arbitrary variable (in the circumferential and meridional
directions) of the thickness of the wall of a cylindrical shell on the parameters
of its stress-strain state is investigated.
In general, this approach might be useful for solving the problems of
weight optimization, the study of corrosion degradation of the material of the
walls of the shells of revolution and in other fields. The reliability of the
algorithm is demonstrated by comparison with the results of known studies.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ СТРУКТУРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО
МАТЕРИАЛА СТЕРЖНЯ В ЗАДАЧЕ УСТОЙЧИВОСТИ
Изучается задача оптимизации топологии структуры функциональноградиентного материала свободно опертой балки для достижения наибольшей
величины критической нагрузки. Рассматривается случай нерегулярно
расположенных
сосредоточенных
включений.
Для
решения
задачи
оптимизации используется метод гомогенизации. Получено увеличение
критической нагрузки около 20% по сравнению с балкой регулярной структуры.
Ключевые слова: функционально-градиентный материал, включение,
устойчивость, гомогенизация, оптимизация.

Введение. Значительным резервом улучшения характеристик традиционных регулярных композитных материалов является использование второго поколения композитов – функционально-градиентных материалов (ФГМ), квазирегулярных двухкомпонентных материалов, у
которых концентрация включений непрерывно меняется по заданному
закону. Этот закон, определяющий структуру ФГ материала, должен
отвечать условиям нагружения ФГМ-конструкций.
Для расчета ФГМ-конструкций, как правило, применяют различные
варианты метода конечных элементов (МКЭ) [6, 7]. Но оптимизация
структуры ФГМ для конкретных задач с помощью МКЭ вызывает значительные вычислительные трудности, поскольку требует больших серий
решений прямых задач. Для регулярных композитов альтернативой
МКЭ служит метод гомогенизации [4], который позволяет свести исходную краевую задачу в многосвязной области к рекуррентной последовательности краевых задач в односвязных областях. В задачах устойчивости этот метод применялся в [1, 5]. В работах [2, 3] для рассчёта и
оптимизации ФГ конструкций были предложены модификации метода
гомогенизации, ниже одна из этих модификаций применяется для оптимизации топологии структуры ФГМ стержня в задаче устойчивости.
В настоящей работе рассматривается модель ФГМ с переменным
шагом l(x) расположения одинаковых включений (рис. 1). Целью исследования является определение закона изменения шага включений,
обеспечивающего наибольшее значение критической силы потери устойчивости шарнирно опертого ФГМ-стержня.
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Оптимальное проектирование структуры шарнирно закрепленного сжатого ФГМ-стержня. Рассмотрим устойчивость шарнирно закреплённого ФГ двухкомпонентного стержня (рис. 1), сжимаемого силами Р в рамках линейной теории упругости. Предположив, что размеры
( ), привключений намного меньше расстояния между ними: ∆≪
мем что ∆→ 0, то есть рассмотрим случай сосредоточенных включений.
Уравнение устойчивости в этом случае имеет вид

(1 + ∑

( ( ) − / ))

+

= 0,

(1)

где = / ;
– модуль упругости материала матрицы;
– модуль
упругости материала включения; – дельта-функция Дирака.

Рис.1 – Модель двухкомпонентного ФГМ стержня:
∆-размер включений; l=l(x) – шаг между включениями;
xi– координата i - го включения; ≤ ≤ , −количество включений

Введем шаговую функцию
устойчивости (1) примет вид

(1 + ∑
где ( ) =

= ( ), тогда

( − / ))( ( )

=

( ), и уравнение

) + ( )

= 0,

(2)

( ) .

Запишем уравнение равновесия между включениями и условия перехода через включения

( ( )
=

) + ( )

;

−

= 0;

= ( ( )

(3)

) ,

(4)

(… ); (… ) = lim
(… ).
где: (… ) = lim
Следуя методу двумерной гомогенизации, введем переменную

  / .

(5)

Переменные
и будем рассматривать как независимые, тогда
дифференциальный оператор d / d принимает следующий вид

=

+

.

(6)
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Прогиб u и критическую нагрузку уравнения устойчивости (1) представим в виде асимтотических разложений

=

( , )+

( , )+

( , )+⋯;

=

+

+

+ ⋯,

(7)

где ( , ), s=0,1,2,... – периодические по функции с периодом .
Подставляя разложения (7) в уравнения (3), (4) и произведя асимптотическое расщепление по степеням , , получаем

( );

=

+ ( )( ( )
|

=

( );

=

) +
|

(8)

( )

= 0;

;

(10)

= ( ( )

−

(9)

) .

(11)

Применяя к уравнениям (8) – (11) преобразования метода гомогенизации [4] и возвращаясь к переменной х, получаем задачу на собственные значения для некоторого «эквивалентного» стержня жесткости
включений которого непрерывным образом распределены по длине

(1 +
|х

( ) )
=

+

|х

= 0,

= 0,

(12)
(13)

при этом производная ( ) определяет топологию внутренней структуры ФГМ-стержня, так как закон изменения шага между включениями и
условия сохранения количества включений выражаются через эту
функцию [1]

≈

(х)

;

(0) = 0; (1) = 1;

( )

≥ 0.

(14)

Определим топологию внутренней структуры ФГМ-стержня, при которой величина критической нагрузки будет наибольшей при изопериметрическом ограничении, обеспечивающем сохранение суммарной
величины включений и их количества

= ,

∫

(15)

( ).
где
=
Функция = ( ), выбираемая в качестве целевой в рассматриваемой задаче оптимизации, из физических соображений должна быть
симметричной относительно середины стержня = /2 .
Для вычисления минимального значения критической силы потери
устойчивости используем вариационный принцип Рэлея, тогда условие
стационарности для задачи →
запишется в виде

(
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− 2 (1 +

) ) = 0,

(16)

где

– множитель Лагранжа.

Из условия стационарности (16) получаем

∈ [0,

0,
=

−

∗

−

∗ ];

−

,

∈

.

∗,

(17)

Подставляя найденное выражение для целевой функции (17) в условие стационарности (16) и уравнение устойчивости (12), находим
величину критической силы

=(

∗)

.

(18)

На рис. 2 показана зависимости увеличения критической нагрузки
ФГМ-стержня оптимальной структуры (17) от суммарной величины
включений
по сравнению с ̅ =
1 + − критической нагрузкой
двухкомпонентного стержня регулярной структуры.

Рис. 2 – Сравнение величины критической нагрузки
для стержней оптимальной и регулярной структуры (

=

(

)

∙

%)

На рис. 3 представлен пример оптимальной топологии шарнирно
опертого ФГМ стержня в задаче устойчивости при = 10, = 10.

Рис. 3 – Двухкомпонентный стержень: а) регулярной структуры;
б) оптимальной структуры ( = , = )

Выводы. Преобразование внутренней структуры двухкомпонентного стержня регулярной структуры в ФГ структуру с нерегулярно расположенными включениями оказалось эффективным. Увеличение крити71

ческой нагрузки при этом составило около 20%. Предложенный метод
оптимизации может быть применен и для других типов ФГМ.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТОПОЛОГІЇ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГРАДІЄНТНОГО МАТЕРІАЛУ СТЕРЖНЯ В ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ
Вивчається задача оптимізації топології структури функціональноградієнтного матеріалу вільно опертого стержня для досягнення найбільшої
величини критичного навантаження. Розглядається випадок нерегулярно
розташованих зосереджених включень. Для вирішення завдання оптимізації
використовується метод гомогенізації. Отримано збільшення критичного
навантаження близько 20% у порівнянні з балкою регулярної структури.
Ключові слова: функціонально-градієнтний матеріал, включення, стійкість,
гомогенізація, оптимізація
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THE OPTIMAL STRUCTURAL TOPOLOGY FUNCTIONALLY
GRADED MATERIAL OF BEAM WITH STABILITY CRITERIA
We study the problem of an optimal structural topology functionally graded
material simply supported beam enabling achievement of a maximum general
buckling load. The kind of no uniform distribution of identical inclusions is
considered. The optimization problem solved employing the homogenization
method. We have achieved the relative increase of the general buckling load in
amount of 20% in comparison to a beam with regular structure.
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Considerable reserve for descriptions improvement of traditional regular
composite materials is the use of the second generation of composition functionally gradient materials (FGM), no uniform double-base materials at
that the concentration of including continuously changes on the set law. This
law determines the structure of FG of material and must be answer the type
of loading of FGM constructions.
For calculation of FGM construction, as a rule, the different variants of finite element method (FEM) are used [6, 7]. However, optimization of the
internal structure FGM by means of 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 [4]. In problem of stability homogenization method
was used in [1, 5]. In [2, 3] modification of homogenization method offered
for a calculation and optimization of FG constructions, below one of the
modifications is used for FGM beams structure topology optimization with
stability criteria.
In this paper the model of FGM is examined with the variable step of l (x)
location identical including. A simply supported FG two-component beam is
considered. The beam was 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 ′( ) 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.
The Eigen function u and the eigenvalue can be presented in the following form

=∑

( , );

=∑

,

(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

(1 +
|х

( ) )
=

+
|х

= 0:

= 0,

(2)
(3)

The stationary conditions for the boundary value problem (2) – (4) are derived based on the standard approach reported in reference [1]. The first
variation of the extended Lagrange functional, generated by variation of the
variable ( ), yields the following stationary condition
( − 2 (1 + ) ) = 0,
The buckling force is obtained by the following formula

(4)
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=(

∗)

.

(5)

The relative increase of the buckling force of the FG beam with the optimal internal structure achieves amount of 20% while comparing it with the
regular structure beam.
Proposed optimization approach can be used for FGS of various types.
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ФОРМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОСТИ
ДЛЯ ТЕЛ КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ
Предлагается
новая
форма
решения
пространственных
задач
теплопроводности и теории упругости в виде трех наборов полиномов,
связанных определяющим соотношением температура – термоупругий
потенциал перемещений. Приводятся результаты для напряжений в
прямоугольной призме, нагруженной по граням тепловым потоком.
Ключевые слова: термоупругий потенциал перемещений, форма решения,
ультрасферические многочлены, базисные функции, граничные условия, тепловые
напряжения.

Введение. Элементы многих машин и аппаратов, а также строительных конструкций работают в условиях неравномерного нестационарного нагрева, что приводит к возникновению тепловых напряжений.
Определение температурных полей и обусловленных ими напряжений
необходимы для анализа прочности и правильного функционирования
конструкций. В некоторых случаях объект исследования необходимо
рассматривать как трехмерное тело конечных размеров. Большинство
полученных результатов относятся либо к осесимметричным задачам,
либо к задачам для полупространства [2, 3, 7 – 9].
Эффективным методом определения тепловых перемещений u (T)
i в
упругом теле, находящемся в температурном поле  , является представление u (T)
i через термоупругий потенциал перемещений  как [7]

u (T)

i


, i  x, y, z.
i

(1)

Выражение (1) соответствует частному решению системы уравнений
равновесия теории термоупругости в перемещениях. В этом случае
соотношение, связывающее потенциал с температурным полем  ,
имеет вид

 2 

1 
T ,
1 

(2)

где  и  T – коэффициенты Пуассона и линейного расширения, соответственно.
1
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Таким образом, первым этапом является решение задачи теплопроводности, которое позволяет по известному термоупругому потенциалу
перемещений согласно (1) найти температурные перемещения ui(T ) и
далее определить компоненты тепловых напряжений  ij(T ) [8] как

  2

1, i  j
 ij(T )  2G 
  ij  2  ,  ij  
i , j  x, y , z ,

i

j


0, i  j

(3)

где G – модуль сдвига.
На втором этапе строится решение трехмерной задачи теории упругости ui* , ij* , которое позволяет удовлетворить заданным граничным
условиям

u i  ui(T )  ui* ,

 ij   ij(T )   ij* .

В этом подходе основным моментом является определение функций, удовлетворяющих соотношению (2). В [6] для построения решения
(2) предлагаются функции, представленные через ультрасферические
многочлены Pn( ) (t ) [2] следующим образом:

n 

1 n ()
 Pn (t ),
n!



1
,  2 n  0  2 n  0,
2

(4)

n 

1 n
 (1  t 2 ) Pn(2) (t ),
n!



3 2
  n  2 n2 ,
2

(5)

n 

3 n
 (1  t 2 )2 Pn(4) (t  ),
n!



5 2
  n  4 n2 .
2

(6)

Здесь t  t  


,   x, y , z ,   x2  y 2  z 2 .


Согласно (4) – (6) строятся два решения для температуры  в
функциях  n и  n
N



 an n
n 0

M

и 

 bm m .
m2

На основе этих решений из (2) получаются два представления для термоупругого потенциала перемещений, выраженные через функции  n
и  n соответственно
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N

   a n n 2

или  

n 0

C
2

M

 bn m  2 ,

C

m2

1 1 
T .
2 1 

Каждая из функций (4) – (6) соответствует осесимметричному решению относительно оси  . Поэтому решения пространственных задач
теплопроводности и термоупругости, построенные как сумма этих
функций, в частности
N

   anq (t  ),   x , y , z ,
q

n2

накладывает существенные ограничения симметрии как на геометрические характеристики упругих тел, так и на распределение нагрузок.
Построение формы решения. Если функцию  n в соотношении (5)
записать в виде

 n (tz ) 

1 2
3
( x  y 2 )  n2 Pn(2) (t z )  Fxn  Fyn ,   ,
n!
2

(7)

то из этой формулы следует, что  n (t z ) представляет собой сумму двух
функций, каждая из которых является бигармонической, но не будет
являться решением осесимметричных задач.
Найдем для F xn , определенной согласно (7), две функции f xn и
 xn , которые удовлетворяют условиям типа (4) и (6), т.е.

 2 Fxn  Cf xn  2 ,  2  xn  KFxn  2 ,

(8)

где C и K – некоторые константы.
Очевидно, что для любой функции S  S ( x , y , z ) справедливо равенство

 2 ( x2 S )  S  4 x

S
 4 x 22 S .
x

(9)

При помощи соотношения для ультрасферических многочленов [10]

(1  t 2 )

d  
Pn t   n tPn t   n  2  1Pn1 t 
dt

 n  
 Pn t   n  2  1Pn1 t  .

Если в качестве S  S ( x , y , z ) в (9) взять функцию

можно показать, что

 

S n( 2  ) 

 

1
 n Pn(  ) ,
(n  2  1)!

(10)
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то получаем достаточно компактную формулу для производных
 ( 2 )
S n (t  )  S n( 21 ) (t  ) ,   x , y , z .


(11)

При вычислении других производных, в частности при t  t z , применяя последовательно соотношения [10]

nPn   t   t

d  
d
Pn1  t   Pn1  t  ,
dt
dt

(12)

d  
Pn  t   2 Pn11  t  ,
dt

(13)

 (2  )
Sn (tz )  2 xSn(22  2) (tz ).
x

(14)

находим

С помощью формул (11), (14), а также дифференциального уравнения для ультрасферических многочленов [10]

(1  t 2 )

d 2  
d
Pn t   2  1 t Pn  t   nn  2 Pn t   0
dt
dt

получаем, что результат применения оператора Лапласа к функции (10)
имеет вид

 2 S n(2  )  2 (2  1) Sn(22 2) .

(15)

Тогда выражение (9) для функции S  S n(22) запишется так

 2  x 2 S n(22 )   2  S n(22 )   (2  5) x 2 S n( 24  2)  .

(16)

Определим функцию Fxn в (7) как

Fxn (t z )  x 2 S n(3)2 (t z ).

(17)

При   3 2 формула (16) примет вид

 2 Fnx (tz )  2( Sn(3)2  3x 2 Sn(5)4 ).

(18)

Если для правой части (18) ввести обозначение

f xn (t z )  Sn(3)  3x 2 Sn(5)2 ,
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(19)

то соотношения (18) запишется в форме, связывающей бигармоническую F xn (t z ) и гармоническую f xn (t z ) функции,

 2 Fxn (t z )  2 f xn (t z ).

(20)

Результат  2 f xn (t z )  0 непосредственно следует из соотношений
(15) и (18), вычисленных при 2  3 и 2  5 соответственно.
Для нахождения функции  xn из (8) отметим, что в принятых обозначениях (10) выражение  2 n  2 n  2 из (5) запишется так

 2 ( x 2  y 2 ) Sn(3)2  2S n(1)2 ,
а (16) при   1 2 примет вид

 2 x 2 S n(1) 2  2(S n(1)2  2 x 2 Sn(3)4 ) .
Из последних двух соотношений находим





 2 ( x 2  y 2 ) S n(3)2  x 2 S n(1) 2  4 x 2 S n(3)4 .
Применив для потенциала обозначение  xn  ( x 2  y 2 ) S n(3)2  x 2 S n(1) 2 ,
последний результат запишется в искомой форме (8)  2  xn  4 Fxn .
С учетом последних соотношений для потенциала полученные выше результаты (10), (17), (19) можно представить в общей форме решения, аналогичной формулам (4)–(6)

f in (t  )  S n(3) (t  )  3i 2 S n(5)2 (t  ) ,  2 f in (t  )  0
Fin (t  )  i 2 S n(3 2 (t  ) ,  2 Fin (t  )  2 f xn (t  )
 in (t  )  (i 2  j 2 ) S n(3)2 (t  )  i 2 S n(1)2 (t  ) ,  2  in (t  )  4 Fin (t  ) .

(21)
(22)
(23)

1
 n Pn(  ) (t  ) , а ультрасферические многочлены
( n  2  1)!
вычисляются по рекуррентной формуле [10]:

Здесь S n( 2 ) 

nPn t   2n    1 tPn1t   n  2  2Pn 2 t  , P0  t   1 ,
P1   t   2 t.
В формулах (21) – (23) параметры принимают значения i , j ,   x , y, z;
i , j   , j  i.
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Обозначим через F , f и  три набора функций Fin (t  ) , fin (t  ) ,

 in (t  ) , задаваемых формулами (21) – (23). Из формы связи между
этими функциями следует, что представление решения для температуры
 в виде f и F позволяет найти термоупругий потенциал перемещений из определяющего соотношения (2) в виде F и  соответственно.
Можно показать, что функции из решения (4) – (6) представляют собой сумму соответствующих функций из (21) – (23)

 n (t  )  f in (t  )  f jn (t  ) ,

 n (t  )  Fin (t  )  F jn (t  ) ,

 n (t  )   in (t  )   jn (t  ) ,
т.е. F , f ,  получены путем расщепления осесимметричных решений,
и поэтому для них будем применять термин «расщепленная форма решения».
Базис, построенный из набора функций F , в общем случае может
быть записан так
N

F

 ain Fin (t )  a jn F jn (t ), i, j,   x, y , z i, j   .

(24)

 n 2

Следует отметить, что для n  4 из шести функций в (24) линейно
независимыми являются только пять. А при n  2 три из шести функций
совпадают Fi 2 (t )  Fi 2 (t j )  i 2 , i, j ,   x , y , z , i  j ,  , j   и, очевидно, не могут быть включены в решения. Также можно показать, что
каждая из шести функций из набора f с номерами n  2,3,4 является
линейной комбинацией F с теми же номерами. При численном решении
задачи представление (24) является достаточно сложным и неудобным, поэтому набор функций целесообразно записать в форме вектора
K

F

~

M

~

 ck Fk , K  6( L  2)  4 , f   bm f m , M  6( L  4)  1,
k 0

(25)

m 0

~ ~
где Fk , f m записанные в определенном порядке функции из (22), (21) с
учетом не включенных в решения равных и линейно зависимых слагаемых, L – наивысшая степень многочленов в (24).
Для апробации предложенной формы решения и сравнения результатов с полученными с помощью функций (4) – (6) рассмотрим задачу о
тепловых напряжениях, возникающих при нагреве прямоугольной призмы, ограниченной плоскостями x   h x , y   h y , z   hz . К граням призмы может быть приложен тепловой поток интенсивности q , или они
могут быть теплоизолированными. Считается, что в начальный момент
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времени температура тела равна температуре среды, т.е.
 ( x , y , z ,0)   0 . Далее для удобства расщепленное решение, обозначим как решение I, а осесимметричное (4) – (6) – как решение II.
Решение задачи теплопроводности. Решение задачи определения температуры  ( x , y , z , ) в некоторой области  для произвольного момента времени    0 в вариационной постановке сводится к поиску функции, которая доставляет минимум функционалу [6]

J  



1


d    ()2 d    
d    2 d ,

2
n
2

2

(26)

3

где 2 – часть границы, на которой задан тепловой поток, а на части
границы 3 происходит теплообмен со средой с коэффициентом теплоотдачи  . При этом предполагается, что граничные условия для
температуры выполнены. Также функция  должна удовлетворять начальному и соответствующим краевым условиям. Функционал (26), начальное условие, а также граничные условия в рассмотренных примерах записаны в стандартной безразмерной форме [1].
Искомое решение представляется отрезками рядов по известным
базисным функциям, коэффициенты при которых являются неизвестными функциями времени. В качестве базиса взяты бигармонические
функции (5), а также линейная форма координат
K

  a0 ( )  a1 ( ) x  a2 ( ) y  a3 ( ) z 

~

 ak ( ) Fk

(27)

k 4

В каждый момент времени эти коэффициенты считаются варьируемыми параметрами, и задача сводится к определению функций ak ( i )
для фиксированного значения времени  i . После приближенной замены производной по времени в (26) с помощью трехточечной формулы
численного дифференцирования
K
K
K


1 
3 ak ( i ) k  4 a k ( i1 ) k 

a k ( i 2 ) k  (28)
 2 

n 0
n 0
 n 0







из необходимого условия экстремума получается система линейных
алгебраических уравнений относительно неизвестных функций времени. Здесь  – шаг по времени,  i   i 1   , i – номер временного
слоя. Значение коэффициентов ak ( i 1 ) и ak ( i 2 ) предполагаются
известными из решения задачи для предыдущих моментов времени.
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Решение задачи теории упругости. После решения задачи теплопроводности по известным значениям a k ( ) напряжения  ij(T ) вычисляются согласно (3 ) по термоупругому потенциалу перемещений (23)
K

~

 ak  2 ( ) k



K  6 ( L  2)  4 ,

(29)

k 4

где  – момент времени, для которого проводятся вычисления. При
этом в (28) учтено, что линейная составляющая в решении для температурного поля (27) тепловых напряжений не вызывает.
В случае, когда боковые поверхности свободны от напряжений, механические граничные условия на всех гранях призмы имеют вид

  (T )  *  0 ,    (T )   *  0 ,.

(30)

где   и   – полное нормальное и касательное напряжения на грани.
Для решения трехмерной задачи теории упругости используем решения в перемещениях в форме Сомильяны и Доугалла [4], в которых
перемещения представлены через бигармонические и гармонические
функции соответственно. В принятых обозначениях (21), (22) выражения для перемещения примут вид
– решение Сомильяны
*
uin


Fin (t  )
i

, u *n  Fn 1 (t  )  2(1   ) f  n 1 (t  ) ,

– решение Доугалла
*
u in


f in (t  )
i

, u *n  f n 1 (t  ) ,

где индексы принимают значения i,   x, y, z , i   .
После перехода в последних соотношениях с помощью закона Гука
от перемещений к напряжениям  ij* , задача сводится к нахождению
набора коэффициентов из условий выполнения (30) в смысле наименьших квадратов, то есть из решения системы линейных алгебраических уравнений, которая получается из условия минимума функции
отклонений
2

6
M
K

I     ck  k* ( rn )   bm m* (rn )   (T ) ( rn )  d  
n 1   k  0
m 0

n

2

6
M
K

     ck  k* ( rn )   bm m* ( rn )   (T ) ( rn )  d .
n 1   k 0
m 0

n
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Здесь  k* (rn ) ,  k* (rn ) – вклад соответствующих слагаемых из решения (25) в нормальную и касательную компоненты напряжений в точке с
радиусом-вектором rn на грани призмы n .
Поскольку точность получаемого решения во многом определяется
точностью выполнения условий (30), а в пространственном случае проводить ее оценку путем визуального анализа результатов довольно
сложно, то в качестве меры точности удовлетворения граничных условий была принята величина
6

d  100%

  (2   2 )d /  (T )  (T )  (T )  (T ) d .
k 1 k

(31)

k

Значение d  0 соответствует точному выполнению граничных условий.
Результаты численного решения. В первом примере размеры
призмы приняты равными hx  h y  hz  0,5 , а тепловой поток постоянной интенсивности приложен ко всем граням




n



 1 , x   hx , y   h y , z   hz .

Из графиков, приведенных на рис. 1, следует, что на оси куба
(кривая 1) напряжения  xx (x ,0,0) являются растягивающими, а на гранях (кривая 2) действуют сжимающие напряжения  xx ( x ,0, hz ) . При
этом результаты, полученные из решения I и II совпадают, как и величина меры отклонения, которая составляет 1,44 %.

Рис. 1 – Напряжения при нагреве куба по всем граням
единичным тепловым потоком

Во втором примере размеры призмы равны hx  1; hy  0,5; hz  0,25 ,
а тепловые граничные условия совпадают с условиями первого приме83

ра. Из результатов, приведенных на рис. 2 видно, что распределения
напряжений  xx (x ,0,0) по оси призмы, кривые 1 и 2 для решений I и II
соответственно, близки как качественно, так и по величине. На гранях
z   hz распределение напряжений  xx ( x ,0, hz ) , кривые 3 и 4 для решений I и II соответственно отличаются. Оба решения дают снижение
уровня напряжений в центральной зоне по сравнению с кубом, но для
расщепленной формы уровень этого снижения существенно выше.

Рис. 2 – Напряжения при нагреве параллелепипеда по всем граням
единичным тепловым потоком

Чтобы оценить насколько поведение кривых 3 и 4 во втором примере является физически возможным, рассмотрим призму, размеры которой соответствуют толстой пластине hx  1; hy  0,5; hz  0,125 . Краевые
условия задачи теплопроводности выбраны таким образом, чтобы было
возможно провести сравнение с решением двумерной задачи




n



 1 , x   hx , y   h y ;


 0 , z   hz .
z

Очевидно, что с уменьшением размера h z призма по форме приближается к пластине и при данном способе нагрева перепад напряжений по толщине должен уменьшаться, что и иллюстрируют кривые 1
для  xx (x ,0,0) и 2 для  xx ( x ,0, hz ) , приведенные на рис. 3,а. Таким образом, это является подтверждением физической достоверности результатов, полученных с помощью решения I.
Кривая 3, расположенная между кривыми 1 и 2, соответствует решению задачи о плоском напряженном состоянии тонкой пластины, полученному с помощью функций для температур и потенциала, предложенных в [5]. Несмотря на то, что в данном примере отношение
hz hy  0, 25 не удовлетворяет определению тонкой пластины, максимальное отличие в значениях напряжений составляет 14,4%.
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а)

б)
Рис. 3 – Напряжения  xx в толстой пластине:
а) – решение I; б) – решение II

Несмотря на то, что напряжения, полученные из формы II (рис. 3,б)
как на оси (кривая 1), так и на поверхности пластины (кривая 2), имеют
одинаковые знаки, они сильно отличаются от плоского решения, как
качественно, так и по величине. Если сравнивать точность рассматриваемых результатов по величине оценки отклонения (31), то для второго и третьего примеров значения этой оценки для решения I составляют
соответственно 0,78% и 0,44%, а для решения II – 9,86% и 7%.Т.е. величина погрешности для решения I, более чем на порядок меньше чем
для решения II .
В приведенных результатах значения напряжений даны в безразмерной форме  ij 

1 
 ij , где  0 – температура среды.
8GT  0 (1   )

Во всех рассмотренных примерах величина шага по времени в формуле (28) была принята   0,025 , а наибольшая степень полиномов в
решении для температуры и напряжений взята равной L  12 .
Выводы. Предложена новая форма решения задач теплопроводности и термоупругости. Рассмотрены численные примеры, для которых
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получены количественные оценки меры удовлетворения граничных условий и проведено сравнение результатов с численным решением для
пластины при плоском напряженном состоянии.
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ФОРМА РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ
ДЛЯ ТІЛ СКІНЧЕННИХ РОЗМІРІВ
Пропонується нова форма розв’язку просторових задач теплопровідності і
теорії пружності у вигляді трьох наборів поліномів, що зв’язані визначальним
співвідношенням температура – термопружний потенціал переміщень. Наведені
результати для напружень в прямокутній призмі, навантаженій по граням
тепловим потоком.
Ключові слова: термопружний потенціал переміщень, форма розв’язку,
ультрасферичні поліноми, базисні функції, граничні умови, теплові напруження.
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FORM OF SOLVING THE PROBLEM OF THERMAL ELASTICITY
FOR BODIES OF FINITE SIZES
A new form of solving spatial problems of heat conduction and the theory of
elasticity is proposed, in the form of three sets of polynomials connected by the
defining relation temperature – thermoelastic displacement potential. Results are
given for stresses in a rectangular prism loaded with a heat flow along the faces.
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Keywords: thermoelastic potential of displacements, solution form, ultraspherical
polynomials, basis functions, boundary conditions, thermal stresses.

Considers the problems of thermoelasticity for a rectangular prism to
which heat flow is applied. The solution is carried out with the help of thermoelastic displacement potential. Temperature and heat exchangers can be
obtained by the use of a bundle of known axisymmetric form using the properties of ultra-spherical polynomials, which receive three sets of functions,
including harmonical and biharmonical. By virtue of their properties, the proposed functions can be chosen as a basis for solving spatial problems of
heat conduction and the theory of elasticity.
After solving the heat conduction problem in a variational formulation with
a finite-difference approximation of the time derivative, the initial problem
reduces to satisfying the boundary conditions for stresses in the sense of
least squares. An integral parameter is proposed for the quantitative estimate of the degree of satisfaction of the boundary conditions for stresses.
Numerical examples are considered to compare the results obtained using the axisymmetric and the proposed splitted solution form and the corresponding estimates of the measure for satisfying the boundary conditions are
calculated. It was found that the thermal stresses obtained for the two considered forms of solutions for the problem of heating a cube with a constant
intensity flux applied to all faces coincide. It is shown that the results for
stresses obtained using the proposed form, in the case of a thick plate, are
in satisfactory agreement with the numerical solution for a plate in a plane
stressed state.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОСТИ
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, АРМИРОВАННОГО
ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ
С
использованием
основных
соотношений
трехмерной
линеаризированной теории устойчивости и модели кусочно-однородной среды
решена пространственная задача устойчивости композитного материала с
армирующими волокнами конечных размеров. Исследована зависимость
критической деформации композитного материала от геометрических
характеристик армирующих волокон. Проведено сравнение с результатами,
полученными в рамках модели “коротких волокон”. Для решения задачи
устойчивости применен численный подход на основе метода сеток.
Ключевые слова: композитный материал, короткие волокна, критическая
деформация, трехмерная линеаризированная теория устойчивости, численный
подход.

Введение. Исследованию явления потери устойчивости во внутренней структуре композитных материалов (КМ) посвящена работа [3], в
которой с привлечением моделей "бесконечно длинных волокон" и "волокон конечных размеров" проведен сравнительный анализ результатов по устойчивости КМ, полученных в рамках плоской задачи (плоская
деформация). В [4] излагаются конкретные результаты для композитов
различной структуры, полученные в рамках модели коротких волокон.
Исследован ряд модельных задач устойчивости композитных материалов, описаны математические методы их решения, ориентированные
на компьютерную реализацию. В [5] с использованием модели коротких
волокон решены плоская и пространственная задачи устойчивости для
одного изолированного армирующего волокна в бесконечной матрице
при одноосном сжатии. Результаты получены с использованием общих
уравнений трехмерной линеаризированной теории устойчивости деформируемых тел (ТЛТУДТ) [2] и модели кусочно-однородной среды.
Указанный подход является наиболее строгим и позволяет оценить
точность результатов, полученных с применением различных приближенных теорий и расчетных схем.
В продолжение исследований, проведенных в [3 – 5], в настоящей
работе рассматривается композитный материал с армирующими короткими волокнами при их малой концентрации. Исследуется взаимодействие между двумя параллельными одинаковыми волокнами, которые
размещены вдоль сжимающей нагрузки. Задача решена в пространст1

© В. С. Зеленский, В. А. Декрет, В. М. Быстров, 2019

88

венной постановке. Рассмотрен сравнительно жесткий композитный
материал, в связи с чем, для решения задачи устойчивости применен
второй вариант теории малых докритических деформаций [2], когда
докритическое состояние определяется по геометрически линейной
теории. Наполнитель (армирующие волокна) и связующее (матрица)
моделируются линейно-упругими изотропными телами.
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
вариационно-разностного подхода [1, 4].
Постановка задачи. Рассматривается пространственная задача потери устойчивости во внутренней структуре композитного материала
для случая двух одинаковых изолированных волокон в бесконечной
матрице в соответствии с расчетной схемой, представленной на рис. 1
(l и m – размеры волокон, r – расстояние между волокнами).

Рис. 1 – Расчетная схема и условия нагружения композита

Исходя из условий симметрии нагружения и регулярности структуры
КМ, задачу устойчивости решаем для элемента материала, которому
соответствует расчетная область конечных размеров. Указанная расчетная область показана на рис. 1.
Размеры расчетной области выбраны таким образом, что дальнейшее их увеличение существенно не влияет на величину критической
нагрузки, которая полностью определяется характеристиками рассматриваемой модели. Армирующие элементы конечных размеров в бесконечной матрице представлены волокнами квадратного поперечного
сечения в соответствии с формой, изображенной на рис. 1. Внешняя
нагрузка интенсивности Р приложена только к матрице и является
"мертвой", что обеспечивает выполнение достаточных условий применимости статического метода решения задач ТЛТУДТ. В изложенной
постановке задача устойчивости рассмотрена при неоднородном док89

ритическом состоянии, которое определяется из следующих соотношений линейной теории упругости:

 ij0,i  0 ,
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Верхним индексом "0" обозначены компоненты напряжений, деформаций и перемещений для докритического состояния, индексы "а" и "m"
указывают соответственно на их принадлежность волокну или матрице.
Величины  ij0 m , u 0m
с учетом того, что внешняя нагрузка приложена к
j
матрице на бесконечности, могут быть представлены в виде:

 ij0m   ij   ij10m , u 0j  u j  u10j m ,

(3)

где  ij10 m , u10m
– компоненты докритического состояния, соответсj
твующие возмущениям напряженно-деформированного состояния,
обусловленным наличием волокон конечных размеров. Величины  ij ,

u j находятся из выражений

11  P ;  22   33  0 ;  ij  0 ; i, j  1, 2,3 , i  j ,
u1  A1 x1 ; u2  A2 x2 ; u3  A3 x3 ,

(4)

где величины A1 , A2 , A3 определяются из первого выражения (2) с
учетом первых трех выражений (4).
Условия полного сцепления на контакте связующего и наполнителя
запишем в виде:

11  1110m  110a ; 1210m  120a ; 1310m  130a ; u 0j m  u 0j a
при x1  l / 2 ; x2  m  r / 2 ; x3  m / 2 , j  1, 2,3 .

 220 m   220 a ;  210 m   210 a ;  230 m   230 a ; u 0j m  u 0j a , j  1, 2,3
при x2  m  r / 2 , x1  l / 2 , x3  m / 2 .

 330 m   330 a ;  310 m   310 a ;  320 m   320 a ; u 0j m  u 0j a , j  1, 2,3
при x3  m / 2 , x1  l / 2 , x2  m  r / 2 .

(5)

Условия затухания на бесконечности для матрицы имеют вид:

 ij10m  0 ; u10j m  0 при xi   , i  1, 2,3 .
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(6)

Для решения задачи устойчивости необходимо найти векторную
функцию u ( x1 , x2 , x3 ) , удовлетворяющую в пределах армирующих волокон и матрицы уравнениям в возмущениях

( im   ik0 um, k ),i  0 ,

(7)

условиям затухания возмущений на бесконечности

ni ( im   ik0 um,k )  0 , u ( x1 , x2 , x3 )  0 , xi  

(8)

и условиям непрерывности векторов напряжений и перемещений на
контакте компонент композита:

[ni ( im   ik0 um,k )]  0 , u ( x1 , x2 , x3 )  0 ,

(9)

где [ f ( x)]  f  x  0  f  x  0  – скачок функции f ( x) .
Выражения (6) – (9) представляют собой обобщенную задачу на собственные значения, в которой критические компоненты определяются
нахождением минимального по модулю собственного значения. Критическая нагрузка определяется из выражения

Pkp  min  P ,

(10)

где min  – минимальное по модулю собственное значение задачи (6)
– (9); P – интенсивность поверхностной нагрузки, приложенной на бесконечности к композитному материалу (рис.1).
Численное решение. Для построения вычислительного алгоритма
решения задач (1) – (6) и (7) – (9) используется вариационноразностный подход [1], в соответствии с которым для расчетной схемы
вводится по каждому из направлений Ox1 , Ox2 , Ox3 неравномерная
разностная сетка      , состоящая из множества  внутренних и
множества  граничных узлов. Сетка разбивает расчетную область на
М прямоугольных параллелепипедов и содержит N узлов, в каждом из
которых строится аппроксимация дифференциальных задач (1) – (6) и
(7) – (9). Дифференциальным задачам (1) – (6) и (7) – (9) на сетке 
ставятся в соответствие разностные задачи:

Ay  , x   ;

(11)

Ay   By, x   .

(12)

Построение задач (11), (12) осуществляется в соответствии с методикой, предложенной в [4]. Для решения дискретных задач (11), (12)
использованы численные методы (прямые и итерационные) [1]. Для
повышения эффективности рассмотренной методики использовалась
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динамическая разностная сетка и комбинированное применение прямых и итерационных методов.
Численные результаты. Результаты получены для полимерных
материалов в интервале 10  lm1  500 изменения параметра lm1 .
На рис. 2 представлена зависимость величины критической деформации композита  кр от геометрического параметра lm1 армирующих
11

волокон для различных значений расстояния r *  rl 1 между ними при
Ea Em1  300 . Кривые 1 – 3 соответствуют значению критической деформации 11кр

a

в средней точке волокна, а кривые 4 – 6 – значению крити-

ческой деформации 11кр

m

на бесконечности. При этом кривые 1 и 4

соответствуют значению r  0,01 ; кривые 2 и 5 – значению r *  0,1 ;
*

кривые 3 и 6 – значению r *  1 .

Рис. 2 – Зависимость критической деформации
от геометрических параметров волокон

Выводы. Проведено сравнение полученных результатов с результатами работы [5], в которой исследовалось взаимодействие между
двумя одинаковыми параллельными короткими волокнами в бесконечной матрице при плоской деформации. Как видно из полученных
результатов, абсолютная величина критической деформации в средней
точке армирующих элементов (волокон) как при плоской деформации,
так и в пространственной задаче принимает значительно меньшие значения, чем в матрице на бесконечности для рассмотренных значений
геометрических и механических параметров. Величины
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a

m

11кр , 11кр ,

полученные в результате решения пространственной задачи, меньше
соответствующих величин, полученных при решении плоской задачи.
Различие для рассмотренных параметров r *  0,01; 0,1; 1 составило
соответственно 1%, 3%, 5%.
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ПРОСТОРОВА ЗАДАЧА СТІЙКОСТІ
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ, АРМОВАНОГО ДВОМА
ПАРАЛЕЛЬНИМИ КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ
З використанням основних співвідношень тривимірної лінеаризованої
теорії стійкості і моделі кусково-однорідного середовища розв’язана
просторова задача стійкості композитного матеріалу з армуючими волокнами
скінченних
розмірів.
Досліджено
залежність
критичної
деформації
композитного матеріалу від геометричних характеристик армуючих волокон.
Проведено порівняння з результатами, отриманими в рамках моделі "коротких
волокон". Для розв’язування задачі стійкості застосований числовий підхід на
основі методу сіток.
Ключові слова: композитний матеріал, короткі волокна, критична
деформація, тривимірна лінеаризована теорія стійкості, чисельний підхід.
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SPATIAL PROBLEM OF STABILITY OF COMPOSITE MATERIAL
REINFORCED BY TWO PARALLEL SHORT FIBERS
Using the basic relations of the three-dimensional linearized theory of stability
and the piecewise-homogeneous medium model, the spatial problem of stability of a
composite material with reinforcing fibers of finite size was solved. The dependence
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of the critical deformation of a composite material on the geometric characteristics
of reinforcing fibers is investigated. A comparison with the results obtained in the
framework of the “short fibers” model is made. To solve the stability problem, a
numerical approach based on the grid method was applied.
Keywords: composite material, short fibers, critical deformation, three-dimensional
linearized stability theory, numerical approach.

The study of the loss of stability in the internal structure of composite materials (CM) is the subject of work [3], in which, using the models of 'infinitely
long fibers' and 'finite-size fibers', a comparative analysis of the results on
the stability of CM obtained in the framework of a planar problem (plane
strain) was performed. The work [4] presents specific results for composites
of various structures, obtained in the framework of the model of short fibers.
A number of model problems of stability of composite materials are investigated, mathematical methods for their solution, focused on computer implementation, are described. In [5], using the model of short fibers, the plane
and spatial stability problems were solved for a single isolated reinforcing
fiber in an infinite matrix under uniaxial compression. The results were obtained using the general equations of the three-dimensional linearized theory
of the stability of deformable bodies (TLTDT) [2] and the model of a piecewise-homogeneous medium. This approach is the most rigorous and allows
us to estimate the accuracy of the results obtained using various approximate theories and computational schemes. In continuation of the studies
conducted in [3 – 5], in this paper we consider a composite material with
reinforcing short fibers at their low concentration. The interaction between
two parallel identical fibers, which are placed along the compressive load, is
investigated. The problem is solved in spatial formulation. A relatively rigid
composite material is considered, and therefore the second version of the
theory of small subcritical deformations [2] is applied to solve the stability
problem, when the subcritical state is determined by geometrically linear
theory. The filler (reinforcing fibers) and the binder (matrix) are modeled by
linearly elastic isotropic bodies.
In this paper, for the numerical solution of these problems the meshbased method based on modified variational-difference approach was used
[1]. The discrete problems are solved using effective numerical methods and
the following procedure outlined in [4]. 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.
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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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ РЕБРИСТЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С ОТВЕРСТИЯМИ
Рассмотрены свободные колебания подкрепленных ребрами цилиндрических
оболочек с отверстиями и присоединенными твердыми телами. Разработана
уточненная математическая модель колебаний, учитывающая конструктивную
неоднородность оболочечной системы. Задача решается в линейной постановке
методом конечных элементов с учетом дискретного размещения ребер.
Приведены результаты численного исследования собственных частот и форм
колебаний. Получены зависимости влияния отверстий, подкрепляющих ребер и
присоединенных твердых тел на амплитудно-частотные характеристики
оболочек. Выполнен сравнительный анализ полученных численных результатов
с известными решениями.
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, отверстия, подкрепляющие ребра,
собственные частоты и формы колебаний, метод конечных элементов, матрица
жесткости.

Введение. Тонкостенные оболочечные конструкции широко применяются в различных отраслях современной техники, что вызывает особый
интерес к задачам исследования свободных колебаний и определяет актуальность рассматриваемой проблемы. Наличие отверстий, подкрепляющих ребер, присоединенных твердых тел и их дискретное размещение оказывает существенное влияние на основные динамические характеристики оболочек и требует построения уточненных расчетных математических моделей.
Колебаниям подкрепленных оболочек с отверстиями посвящено сравнительно небольшое количество публикаций, обзор которых и полученные результаты решения конкретных задач приведен в [1 – 6, 8]. Анализ
данных исследований показал, что применительно к задачам динамики
неоднородных оболочечных систем наиболее эффективными являются
современные численные методы решения, среди которых широкое применение получил метод конечных элементов (МКЭ) [7, 9]. Поэтому вопросы анализа конечноэлементных моделей применительно к рассматриваемым задачам требуют дополнительного исследования.
Целью данной работы является исследование влияния отверстий,
подкрепляющих ребер и присоединённых твердых тел с учетом их дискретного размещения на частоты и формы свободных колебаний конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек.
1

© А. С. Каиров, Л. А. Латанская, В. А. Каиров, 2019

96

Постановка задачи. Исследуемая оболочечная система состоит из
тонкой упругой оболочки с отверстиями и подкрепляющих дискретно расположенных стрингеров и шпангоутов. Отверстия имеют свободные края
или подкреплены по контуру ребрами. Начало координат расположено на
нижнем торце оболочки так, что ось  1 направлена вдоль образующей,

 2 − по окружности,  3 – нормальная к поверхности. Система координат
подкрепляющих ребер и оболочки совпадает по направлению с линиями
главных кривизн срединной поверхности. Рассматривается общий случай
деформирования оболочки и ребер. Подкрепляющие ребра обладают
жесткостью на изгиб в радиальной и продольной плоскостях, на растяжение-сжатие и крутильной жесткостью. Оболочка и ребра работают в упругой стадии деформирования и могут отличаться своими физико-механическими свойствами. На торцах оболочки заданы соответствующие граничные условия, а на контурах отверстий необходимо дополнительно
удовлетворять условиям равенства нулю перерезывающих сил и изгибающих моментов.
Деформированное состояние оболочки и ребер описывается линейными уравнениями теории оболочек с учетом гипотез Кирхгофа – Лява
и Кирхгофа – Клебша [1]:
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ε 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 T  Dε u – вектор компонентов деформации; u u1 , u 2 , u 3 Т  А  – вектор перемещений срединной погде

верхности оболочки, которые представлены в виде проекций на орты
глобальной криволинейной системы координат (1 ,  2 ,  3 ) ; Dε  – матрица дифференциальных операторов оболочки, полученная на основе

 

геометрических соотношений Коши; А ,  – матрица координатных
функций и вектор коэффициентов аппроксимирующих полиномов; R −
радиус срединной поверхности оболочки;  pi ,  pj ,  p , uki , u kj , u k − компоненты деформаций и перемещений подкрепляющих ребер и оболочки
( p  1,6 ; k  1,3 ).
97

Решение задачи. Задача решается методом конечных элементов с
использованием вариационного принципа Лагранжа [9].
Потенциальную энергию деформации и кинетическую энергии
колебаний оболочечной системы представим в виде:

П

1
2

 ε D εdS ;
T

S

T

1

2

 q N  N qdS ,
T

T

(2)

S

где ε  Bq– вектор деформаций оболочки; ε – деформации конечного

элемента; B  Dε N  – матрица градиентов конечного элемента; N  –
матрица функций формы, определяющая положение узлов элемента;
q – вектор обобщенных узловых перемещений конечноэлементной мо-

дели; D  – матрица упругих постоянных; S – область срединной поверхности оболочки; ρ – плотность материала оболочки.
При решении задачи для конструктивно неоднородной оболочки разбиваем область ее срединной поверхности S на E криволинейных четырехугольных конечных элементов (КЭ). Для моделирования колебаний
оболочки и ребер используется четырехугольный восьмиузловой изопараметрический криволинейный элемент второго порядка с изменяющимися характеристиками [7, 9], в каждом элементе вводится локальная
система координат (1 ,  2 ,  3 ) .
Для того чтобы в узлах выполнялись гипотезы Кирхгофа – Лява и количество узловых неизвестных было минимальным, аппроксимируем в
каждом КЭ тангенциальные перемещения билинейными функциями, а
прогибы – бикубическими сплайнами. При этом, проекции вектора перемещений КЭ на оси глобальной системы координат аппроксимируем билинейными функциями [9]:

 uk (i) Ni 1 ,2  k  1, 3,
8

uk 

(3)

i 1

где u k (i ) – проекции вектора перемещений в i -ом узле; Ni 1 , 2  – билинейные функции формы локальных координат (1 ,  2 ) .
Также принимаем, что угол поворота нормали вокруг касательной к
контуру элемента изменяется вдоль сторон по линейному закону.
Построенный таким образом КЭ удовлетворяет условиям непрерывности
первых производных от прогиба при переходе через его границы и точно
описывает поступательные перемещения элемента как жесткого целого.
С учетом (1) и аппроксимаций (3), получим выражения для компонент
деформации оболочки:

ε  B(e) q(e) ,
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8 8 8 T
– вектор-столбец степе2 , u 3 , 1 ,  2 , ..., u1 , u 2 , u 3 , 1 ,  2

ней свободы элемента (е) .
Потенциальная энергия деформации оболочечной системы с учетом
(2) и (4) определяется как сумма потенциальных энергий составляющих
КЭ, моделирующих деформации оболочки, ребер и отверстий:
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Аналогичным
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определяется
кинетическая
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рассматриваемой оболочечной системы, ребер и присоединенных тел
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При формировании системы уравнений (5) и (6) для конкретной оболочки необходимо учитывать краевые условия.
Из условий стационарности функционала Лагранжа получим систему
разрешающих уравнений свободных колебаний оболочечной системы в
перемещениях:

M q  K q  0 ,

(7)

где K  , M  – матрицы жесткости и масс конечноэлементной модели
оболочечной системы;  – круговая частота колебаний; q ,  q –
векторы обобщенных узловых ускорений и перемещений конструкции;
N e – число степеней свободы оболочечной модели.
Положительно определенные матрицы жесткости K  и масс M 
конечноэлементной
модели
оболочечной
системы,
используя
стандартную процедуру, формируются из матриц жесткости и масс КЭ, а
те, в свою очередь, включают в себя подматрицы жесткости и масс узлов.

K    BT D B dS ; M    N T N dS .
S

(8)

S

Решение системы (7) для малых колебаний ищем в виде

q  qoj cos ( jt   j ) ,

(9)
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где

q o  j

– вектор амплитуд перемещений узлов на j-ой собственной

частоте;  j – собственная круговая частота j-ой формы колебаний;  j –
сдвиг фаз для перемещений; t – время.
С учетом выражения (8) и (9), уравнения колебаний (7) примут вид

K    M  q 
2
j

o j

 0.

(10)

Полученное матричное выражение представляет собой систему
однородных линейных алгебраических уравнений, решение которых
представляет вектор собственных частот и матрицу форм колебаний
оболочечной системы. Задача сводится к вычислению матриц жесткости
K  и масс M  оболочки, которые формируются из матриц жесткости

K  и масс M  составляющих ее конечных элементов.
(e)

(e)

Частотное уравнение (10) решается с помощью прямого разложения
Холецкого для ленточных матриц с последующим применением метода
Хаусхольдера в сочетании с обратными итерациями для перехода к
трехдиагональным симметричным матрицам [7] и непосредственного определения частот колебаний оболочки.
Результаты численных исследований. Численные исследования
влияния отверстий и подкреплений на собственные частоты и формы
колебаний выполнены для изотропной жестко защемленной цилиндрической оболочки с геометрическими характеристиками: R/h = 125; L/R = 2,5;
R = 0,075 м. Механические характеристики и плотность материала составляют: E = 200 ГПа;  = 0,3;  = 7,8103 кг/м3.
Для неподкрепленной оболочки, ослабленной прямоугольным отверстием, расположенным симметрично относительно ее торцов, на рис.1,а
приведена зависимость частотного параметра    /o от высоты отверстия a , где o − низшая круговая частота однородной сплошной
оболочки,  − круговая частота колебаний оболочки с вырезом. Ширина
отверстия выражается зависимостью b  2R sin o , где  o – угол в радианах, характеризующий ширину отверстия; R – радиус оболочки. Кривые 1, 3, 4 соответствуют величине  o , равной / 6, / 3, / 2. Кривая
2 соответствует оболочке с двумя диаметрально расположенными отверстиями при о   / 6. Площадь вырезов для всех рассматриваемых моделей постоянна.
На рис. 1,б представлена зависимость частотного параметра  от
ширины отверстия b , характеризуемая окружной координатой  o . Кривые 1, 2, 3 соответствуют размерам отверстия вдоль образующей – L/ 5 ,
2L/ 5 и 3L/ 5 , а кривая 4 – частоте колебаний оболочки с присоединенным телом, расположенным посреди образующей в диаметральной плос100

кости напротив отверстия высотой 2L/ 5 . Отношение массы присоединенного тела к массе оболочки составляет M1 / M 0  0,1.

а)
Рис. 1 – Зависимость частотного параметра

б)

 от размеров отверстия

Наличие отверстия, образующего массово-жесткостную неоднородность конструкции, приводит к расщеплению собственных частот на симметричные и асимметричные. Обнаружено значительное снижение основной частоты, сопровождающееся сильным искажением формы колебаний в окрестности отверстия с увеличением его размеров. Ослабление
оболочки двумя диаметрально расположенными отверстиями еще более
понижает низшую частоту. При этом форма колебаний оболочки трансформируется в форму, для которой максимум прогибов расположен на
контуре отверстия, что согласуется с экспериментальными данными, полученными для оболочек с одним и двумя отверстиями [5, 6]. Одновременно наблюдаются мало изменяющиеся формы даже при больших размерах выреза, для которых снижение частоты является незначительным.
Результаты численного анализа влияния подкрепления оболочки и
контура отверстия, а также варьирования геометрических характеристик
подкрепляющих ребер на собственные частоты и формы колебаний оболочки с центральным прямоугольным отверстием ( a  L / 3; о   / 4)
приведены на рис. 2 в виде зависимости частотного параметра  от относительной высоты hо /R ребер. Оболочка подкреплена стрингерами и
шпангоутами, а контур отверстия – замкнутой рамой из тонкостенных ребер прямоугольного сечения. Толщина стрингеров, шпангоутов и ребер
на контуре отверстия составляет 1,6·10-3 м. Кривая 1 соответствует подкреплению оболочки двумя шпангоутами, проходящими по контуру отверстия, кривая 4 – подкреплению восемью стрингерами, два из которых
располагаются вдоль контура отверстия, кривая 5 – подкреплению продольных краев отверстия, кривая 2 – поперечных краев отверстия, кривая 3 – подкреплению рамой всего контура отверстия.
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Рис. 2 – Зависимость частотного параметра 
от относительной высоты подкрепляющих отверстие ребер

В данном случае, имеет место усложнение форм и спектра частот колебаний. Подкрепление контура отверстия увеличивает локальную жесткость конструкции и приводит к незначительному повышению низшей
частоты колебаний, а также других частот спектра. Однако наблюдаемое
повышение в меньшей степени влияет на формообразования. Если подкрепить оболочку двумя равномерно распределенными шпангоутами так,
чтобы они располагались по поперечным краям отверстия, то частоты
колебаний значительно возрастают, а волновые числа в окружном направлении уменьшаются.
Таким образом, наличие отверстий и подкрепляющих ребер оказывает
существенное влияние на собственные частоты и формы колебаний оболочки. Присоединенное к оболочке твердое тело приводит к еще большему понижению основной частоты. При этом форма колебаний характеризуется значительным преобладанием перемещений в окрестности точки крепления тела, которые затухают с удалением от него.
Выводы. Получены результаты численного анализа амплитудночастотных характеристик конструктивно неоднородных оболочек для различных граничных условий, имеющие важное практическое значение.
Задача решается методом конечных элементов. Приведены алгоритм
решения и расчетная математическая модель, позволяющая учитывать
конструктивные особенности оболочечной системы Выявлено существенное влияние отверстий, подкрепляющих ребер и присоединенных
твердых тел на собственные частоты и формы свободных колебаний цилиндрических оболочек.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Амиро И. Я., Заруцкий В. А., Ревуцкий В. Н. и др. Колебания ребристых оболочек вращения. К.: Наукова думка, 1988. 172 с.
2. Гузь А. Н., Чернышенко И.С., Чехов В.Н. и др. Методы расчета оболочек: В 5-ти
т. Т.1: Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями. К.: Наук. думка, 1980. 636 с.

102

3. Заруцкий В. А. О комплексных экспериментальных исследованиях устойчивости
и колебаний конструктивно-неоднородных оболочек. 2001. Т. 37. № 8. С. 38–67.
4. Каиров А. С. Влияние отверстий на собственные колебания подкрепленных оболочек вращения // Теорет. и прикл. механика. Харьков: Основа. 2000. Вып. 31. С.131–137.
5. Пальчевский А. С. Свободные колебания цилиндрических оболочек с большими прямоугольными отверстиями // Прикл. механика. 1981. Т.17. № 5. С.130–133.
6. Селиванов Ю. М., Клюшник Д. В. Голографический и конечно-элементный анализ собственных колебаний цилиндрической оболочки, ослабленной круговым отверстием // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла.
Д.: Наука і освіта. 2007. Вып. 8. С.140–149.
7. Bathe K. J. Numerical methods in finite element analysis. Englewood Cliffs: PrenticeHall, 2006. 564 p.
8. Toda S., Komatsu K. Vibrations of circular cylindrical shells with cutouts // Journal of
Sound and Vibration. 1977. V. 52. № 4. P. 497–510.
9. Zienkiewicz О. C., Teylor R. L. The finite element method. Oxford: ButterworthHeihemann Linacre House, Jordan Hill, 2000. 348 p.

УДК 539.3
О. С. Каіров, д-р техн. наук, Л. О. Латанська, канд. фіз.-мат. наук,
В. О. Каіров, канд. техн. наук

ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ РЕБРИСТИХ
ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК З ОТВОРАМИ
Розглянуто вільні коливання підкріплених ребрами циліндричних оболонок з
отворами та приєднаними твердими тілами. Розроблена уточнена математична
модель коливань, що враховує конструктивну неоднорідність оболонкової
системи. Задача розв’язується в лінійній постановці методом скінченних
елементів з урахуванням дискретного розміщення ребер. Наведено результати
числового дослідження власних частот і форм коливань. Отримано залежності
впливу отворів, підкріплюючих ребер і приєднаних твердих тіл на амплітудночастотні характеристики оболонок. Виконано порівняльний аналіз отриманих
числових результатів з відомими розв’язками.
Ключові слова: циліндрична оболонка, отвори, підкріплюючі ребра, власні
частоти і форми коливань, метод скінченних елементів, матриця жорсткості.
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NATURAL VIBRATIONS OF RIBBED CYLINDRICAL SHELLS
WITH CUTOUTS
The problem of free vibrations of the reinforced by ribs cylindrical shells with
cutouts and attached solids is studied. A refined mathematical model of vibration,
which takes into account the constructional non-homogeneity of the shells, is
designed. The problem solution is constructed on the basis of the linear theory by the
finite element method with discrete ribs placing account. The results of the numerical
investigation of natural frequencies and forms of free vibrations are presented. The
main dependences of the influence of cutouts, stiffening ribs and attached solids on
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the shells amplitudes and frequencies characteristic are obtained. A comparative
analysis of findings with corresponding known solutions of the problems is performed.
Keywords: cylindrical shells, cutouts, reinforced ribs, natural frequencies and modes of
vibrations, finite element method, rigidity matrix.

The reinforced shells constructions with cutouts are widespread in modern
technique. Therefore the problems which deal with the constructional nonhomogeneous shells vibrations are rather actual. The main aim of this work is
to investigate the cutouts, stiffening ribs and attached solids influence on the
cylindrical rotation shells dynamic characteristics.
The solution of this problem has been based on the finite element method
and more correct mathematical model was developed that gives an opportunity
to take into consideration constructional non-homogeneity and discrete ribs
placing. The shells system vibrations natural frequencies and forms are calculated by the combination of Kholetsky and Hausholder’s matrix method usage
for QR reverse iterations.
The numerical results achieved on the base of the developed mathematical
model show that the presence of cutouts, stiffening ribs, attached solids and
their discrete location creates the local inertial non-homogeneity and influences greatly on the construction natural frequencies and forms of free vibrations. The new dependencies, physics and mechanical effects, caused by the
shells constructional non-homogeneity are also received. Such dependencies
have a grate practical value. The obtained results of calculation are compared
with the known solutions of the problems and show good convergence.
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ТЕРМОМЕХАНІЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ
ПОРОЖНИСТОГО КОМПОЗИТНОГО ЦИЛІНДРА
ЗА РІЗНИХ ТИПІВ АРМУВАННЯ КОМПОЗИТУ
У роботі отримано розв’язок вісесиметричної задачі термопружності для
порожнистого циліндра, що знаходиться під дією силового та температурного
навантаження. Розрахунки проведено з урахуванням температурної залежності
механічних характеристик композиту. Отримано розв’язки задачі для різних
типів армування волокнами та об’ємного вмісту волокна в композиті.
Проведено порівняння вісесиметричного деформування циліндра за наявності
та відсутності впливу температурного поля.
Ключові слова: порожнистий циліндр, композиційний матеріал, матриця,
волокно, температурні коефіцієнти лінійного розширення, термопружні констнти.

Вступ. Дослідження термомеханічної поведінки композитних матеріалів є важливим у багатьох інженерних областях, де потрібне точне
врахування властивостей матеріалів у розширеному температурному
діапазоні. У зв’язку з цим виникає потреба у розробці ефективних
методів такого дослідження, зокрема, створенні математичних моделей,
що дозволяють визначати термомеханічні властивості композитного
матеріалу за властивостями його компонентів. Важливим сучасним напрямом розробки та дослідження композиційних матеріалів є визначення залежності від температури їх фізико-механічних характеристик, зокрема, модуля пружності, модуля зсуву, коефіцієнта температурного
розширення і коефіцієнта теплопровідності.
Для розрахунку термонапружень необхідною є інформація про температурні коефіцієнти лінійного розширення композиційних матеріалів.
Для їх визначення найчастіше застосовують наближені методи [5, 8, 11].
У сучасних дослідженнях для знаходження термопружних характеристик композиту широко застосовується метод гомогенізації. Він ґрунтується на розв’язанні спеціальних задач теорії пружності на комірці періодичності композитного матеріалу. Особливості застосування цього методу при розв’язанні задач термопружності композитів розглянуті у
[2 – 4, 10]. Варіант методу асимптотичного усереднення для композиційних матеріалів запропоновано у [3]. Даний метод дозволяє знаходити
ефективні температурні коефіцієнти лінійного розширення та технічні
константи термопружності композитів. У монографії [9] здійснюється
дослідження локальних полів напружень у задачах градієнтної термоп1
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ружності для багатошарових композитів. Робота [7] присвячена розв’язанню зв’язаної задачі термопружності з урахуванням температурної
залежності модуля зсуву. У [13] досліджено вплив температури на зміну
модуля пружності та отримано дану залежність в аналітичному вигляді.
Точність даної формули перевірено для деяких матеріалів, зокрема для
алюмінію, нержавіючої сталі тощо. Експериментально виміряні значення
та прогнозовані дані добре узгоджуються між собою.
Метою даного дослідження є визначення напружено-деформованого
стану порожнистого циліндра при умові, що його механічні сталі залежать від температури.
Постановка задачі та загальна схема її розв’язування. Розглянемо температурну вісесиметричну задачу про деформування порожнистого циліндра з волокнистого композиційного матеріалу. Загальний аналітичний розв’язок плоскої пружної задачі за умови, що зовнішня поверхня циліндра защемлена, а сам циліндр знаходиться під дією внутрішнього тиску, наведений у [6].
Розв’язок аналогічної температурної задачі для однорідного ортотропного матеріалу представлений у [1]. Якщо температура T є сталою,
то функція переміщення запишеться у вигляді
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У більшості випадків при розв’язанні задач механіки деформівного
твердого тіла для композитів неоднорідний матеріал моделюється однорідним. Термопружні сталі такого матеріалу визначимо за допомогою
відомих формул.
Поздовжній модуль E1 , поперечний модуль E2 та коефіцієнти Пуассона 12 ,  23 обчислимо за формулами [2]:
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– об’ємний вміст волокон в композиті;
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Температурні коефіцієнти лінійного розширення композита розрахуємо за формулами [1]:
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На практиці можливі різні схеми армування волокнами. Розглянемо
цю задачу для тангенціального, осьового та радіального напрямів армування волокнами.
При тангенціальному напрямі армування необхідно у формулі (1)
прийняти Er  E2 , E  E1 ,  r   21 ,  r  12 ,  r   2 ,    1 ;
при осьовому − Er  E2 , E  E3 ,  r   23 ,  r   32 ,  r   2 ,

    3 ; при радіальному − Er  E1 , E  E2 ,  r  12 ,  r   21 .
Отримаємо розв’язок задачі для композитних матеріалів, фізикомеханічні характеристики яких залежать від температури. Температурна
залежність модуля пружності описується формулою [13]:

E  T   E0  1  0,5T Tm  ,

(8)

де E 0 ─ модуль пружності матеріалу; Tm ─ абсолютна температура
плавлення.
Розглянемо композитний матеріал на основі алюмінієвої матриці.
Термомеханічні характеристики алюмінієвої матриці [12]: модуль пружності обчислимо, використовуючи формулу (8) за умови, що
*
 *21  *23  0,3 , температурні
E 0*  71 ГПа , коефіцієнти Пуассона 12

*
  *22   *33  23 10 6 1/ C , абкоефіцієнти лінійного розширення 11

солютна температура плавлення Т m  660,3 C . Механічні характеристики односпрямованих графітних волокон мають такі значення [12]: поздовжній модуль пружності E1  230 ГПа , поперечний модуль пружності

 0,35 ,  23  0,3 , температурні
E 2  22 ГПа , коефіцієнти Пуассона, 12

коефіцієнти лінійного розширення 11
 1,3 10 6 1/ C ,  22  7 10 6 1/ C .
Розглянемо циліндр з внутрішнім радіусом r1  0,1 м та зовнішнім

радіусом r2  0,15 м , що знаходиться під внутрішнім тиском q  0,2 ГПа .
Температура змінюється у межах від 0  С
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до 100  С . Знайшовши пру-

жні сталі композита за формулами (2) – (5), а температурні коефіцієнти
лінійного розширення – за (6), (7), та скориставшись формулою (1),
отримаємо залежності для функції переміщення за різних типів армування та об’ємного вмісту волокна f  0,1; 0,3; 0,5; 0,7 з урахуванням температури (рис. 1 – рис. 3).
ur/r2

ur/r2

б)

а)
ur/r2

ur/r2

в)

г)

___ Т=0, __ __ Т=25, _ . _ Т=50, _ _ _ Т=75, _ .. _ Т=100

u r від температури Т при осьовому армуванні:
а) f  0,1 ; б) f  0,3 ; в) f  0,5 ; г) f  0,7

Рис. 1 – Залежність функції
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ur/r2

ur/r2

б)

а)
ur/r2

ur/r2

в)

г)

___ Т=0, __ __ Т=25, _ . _ Т=50, _ _ _ Т=75, _ .. _ Т=100

u r від температури Т при радіальному армуванні:
а) f  0,1 ; б) f  0,3 ; в) f  0,5 ; г) f  0,7

Рис. 2 – Залежність функції

З аналізу отриманих залежностей (рис. 1) випливає, що при осьовому армуванні волокнами в умовах дії температури деформація порожнистого циліндра є меншою у порівнянні з деформаціями при Т  0 .
Крім того, дана закономірність спостерігається і при збільшенні
об’ємного вмісту волокна в композиті від 0,1 до 0,7 .
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На отриманих графіках (рис. 2) помітно, що зі збільшенням об’ємного
вмісту волокна у композиті при радіальному армуванні радіальне переміщення у циліндрі зменшується. Можна зазначити, що при радіальному
армуванні переміщення практично не залежить від температури при
вмісті волокна у композиті f  0,7 .
ur/r2

ur/r2

а)

б)

ur/r2

ur/r2

г)

в)

___ Т=0, __ __ Т=25, _ . _ Т=50, _ _ _ Т=75, _ .. _ Т=100

Рис. 3 – Залежність функції
а)

f

u r від температури
при тангенціальному армуванні:
 0,1 ; б) f  0,3 ; в) f  0,5 ; г) f  0,7

Т
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Аналізуючи отримані залежності (рис. 3), можна зазначити, що при
тангенціальному армуванні зі збільшенням об’ємного вмісту f волокна
в композиті збільшується і деформація порожнистого циліндра. Крім
того, зі збільшенням об’ємного вмісту f волокна вплив температурного
поля на функцію переміщення зменшується.
Висновки. Таким чином, отримано аналітичний розв’язок задачі про
деформування порожнистого циліндра з волокнистого композита під
дією температурного та силового навантаження. Результати можуть
бути використані для розрахунку конструкційних елементів силових
установок у вигляді порожнистих циліндрів, що знаходяться під дією
температурних полів.
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛОГО КОМПОЗИТНОГО ЦИЛИНДРА
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ АРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТА
В работе получено решение осесимметричной задачи термоупругости для
полого цилиндра, находящегося под действием силовой и температурной
нагрузки. Расчеты проведены с учетом температурной зависимости
механических характеристик композита. Получены решения задачи для
различных типов армирования волокнами и объемного содержания волокна в
композите. Проведено сравнение осесимметричного деформирования
цилиндра при наличии и отсутствии влияния температурного поля.
Ключевые слова: полый цилиндр, композиционный материал, матрица,
волокно, температурные коэффициенты линейного расширения, термоупругие
константы.

UDC 539.3
M. I. Klymenko, PhD (Phys.-Math.), S. M. Grebeniuk, Dr. Sci. (Tech.),
A. M. Boguslavska, PhD (Phys.-Math.)

THERMOMECHANICAL DEFORMATION
OF A HOLLOW COMPOSITE CYLINDER AT DIFFERENT TYPES
OF COMPOSITE REINFORCEMENT
In this work, we obtained a solution to the axisymmetric problem of
thermoelasticity for a hollow cylinder under the influence of power and temperature
load. The calculations were performed taking into account the temperature
dependence of the mechanical characteristics of the composite. The problem
solutions for various types of fiber reinforcement and volumetric fiber content in the
composite are obtained. The axisymmetric deformation of the cylinder is compared
in the presence and absence of the influence of the temperature field.
Keywords: hollow cylinder, composite material, matrix, fiber, linear expansion
temperature coefficients, thermoelastic constants.

An important area of development and study of composite materials is to
determine the temperature dependence of their physical and mechanical
characteristics, in particular, the modulus of elasticity, the shear modulus,
the coefficient of thermal expansion and the coefficient of thermal conductivity. In this regard, there is a need to develop effective methods of research,
such as, to create mathematical models that allow to determine the
thermomechanical properties of composite material according to the properties of its components.
For the calculation of thermal stresses, information on the temperature
coefficients of linear expansion of composite materials is required. For their
determination, approximate methods are most often used [5, 8, 11]. In modern studies, the method of homogenization is widely used to find the
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thermoelastic characteristics of the composite. It is based on the solution of
the special problems of the theory of elasticity on the cell of periodicity of
composite material. The peculiarities of the application of this method in
solving the problems of thermal elasticity of composites are considered in
[2 – 4, 10]. A variant of the method of asymptotic averaging for composite
materials is proposed in [3]. This method allows to find the effective temperature coefficients of linear expansion and the technical constants of
thermal elasticity of composites. The monograph [9] investigates local stress
fields in problems of gradient thermal elasticity for multilayer composites.
The work [7] is devoted to solving the connected problem of elasticity taking
into account the temperature dependence of the shear modulus. In [13], the
effect of temperature on the change of the modulus of elasticity was investigated and the dependence obtained in analytical form. The accuracy of this
formula has been tested for some materials, including aluminum, stainless
steel and the like. The experimentally measured values and the predicted data
agree well.
The purpose of this study is to determine the stress-strain state of a hollow cylinder, provided that its mechanical characteristics are temperature
dependent.
Consider the temperature axisymmetric problem of deforming a hollow
cylinder of fibrous composite material. If the temperature T is constant, the
displacement function will be written as:


ur  A  r


E E r



r22 E
r E





Er
Er


 r2 E E 1 
  T  r  E E  ,
r





r



r

where r1 , r2 – the inner and outer radii of the cylinder; Er , E – modulus of
elasticity of the first kind in radial and tangential directions, respectively;  r ,
  – temperature coefficients of linear expansion;  r ,   – linear deformations
of the orthotropic material in the radial and tangential directions, respectively;
 r ,  r – Poisson's coefficients;  is defined by the expression:



Εr  r 1   r   Ε  1   r 
.
Er  E

The constant А is determined by the boundary conditions r (r1)  q ,

ur (r2 )  0 .
Consider this problem for the tangential, axial, and radial directions of fiber reinforcement. We obtain a solution to the problem of temperaturedependent physical-mechanical characteristics for composite materials. The
temperature dependence of the modulus of elasticity is described by the
formula [13]

E  T   E0  1  0,5T Tm  ,
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where E 0 ─ is the modulus of elasticity of the material; Tm ─ absolute melting point.
From the analysis of the solutions of three axisymmetric problems for different fiber reinforcement schemes, we can conclude that the minimum deformation of the cylinder occurs during radial reinforcement.
Thus, an analytical solution to the problem of deformation of the hollow
cylinder from a fibrous composite under the action of temperature and force
load was obtained. The results can be used to calculate structural elements
of power plants in the form of hollow cylinders, which are under the action of
temperature fields.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УДАРНЫХ ВОЛН
С ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ
Теоретическое моделирование взаимодействия ударных волн с горными
выработками весьма актуально в горном деле. Особая роль в задачах
исследования действия ударных волн, вызванных технологическими взрывами
или горными ударами, принадлежит лучевому методу. С его помощью
исследовано напряженное состояние горных выработок при воздействии на них
взрывных волн. Предложен динамический критерий прочности для определения
устойчивости горных выработок. На конкретном примере показана эффективность
разработанной методики.
Ключевые слова: горные выработки, ударные волны, лучевой метод, прочностная устойчивость, численные результаты.

Введение. Теоретическое моделирование явлений распространения ударных волн весьма актуально в горном деле при определении
прочности горных пород в окрестностях горных выработок под воздействием волн, вызванных технологическими взрывами и горными ударами [11 – 14]. В теории упругости [3] ударными волнами называют волны,
перед фронтами которых среда находится в ненапряженном состоянии,
за фронтом напряжения имеют конечные величины, а на поверхности
фронта они терпят разрыв непрерывности. В линейной теории упругости движущиеся фронты разрывов напряжений называются слабыми
ударными волнами. Они переносят на фронте скачок давления и имеют
скорость звука [8, 9]. С помощью таких динамических моделей можно
описывать явления распространения и трансформирования в горных
массивах волн, вызванных технологическими взрывами или горными
ударами. Особая роль в задачах исследования описанных выше ударных волн принадлежит лучевому методу, используемому в волновой
теории геометрической оптики [1, 6, 10, 15].
Постановка задачи. Для описания распространения разрывов
(скачков) производных полевой функции, воспользуемся волновым
уравнением для скалярного потенциала 

 2 

1  2
 0,
с 2 t 2

(1)

где искомая функция  в окрестности фронта волны представляется в
виде ряда Тэйлора по лучевой координате
1
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 m


 t   ( x ) 
 ( x , t )   m ( x )
.
(2)
m!
m 0


Здесь x – радиус-вектор; функция  ( x ) описывает распространение

фронта с помощью уравнения t   ( x )  0 , удовлетворяющегося на его
поверхности. При этом лучи оказываются нормальными к поверхности
фронта.
В результате подстановки (2) в (1) получим уравнение, определяющее длину пути, прошедшего волной

( )2  1 c2 ,

(3)

где c – скорость распространения возмущения в данной горной породе.
Система уравнений переноса примет вид

2( )  (k )  k  2   2k 1

(k  0, 1, 2, 3, ...).

(4)

Она используется для определения функций k ( k = 0, 1, 2, ...). При
этом необходимо иметь в виду, что  k  0 в случае k  0 .
Положение фронта ударной волны определяется решением уравнения (1). Разрыв функции нестационарного поля на поверхности фронта
описывается нулевым членом ряда (2)


 ( x , t ) t   0 ( x ),
(5)
который определяется из первого уравнения системы (4) независимо от
решения остальных уравнений.
В [10] уравнения движения однородной анизотропной среды при
распространении слабых ударных волн представлены в виде:
3


k , p , q 1

сik , pq  2 uq

 xk x p



 2 ui
 0 (i = 1, 2, 3).
t 2

(6)

Они допускают решения с разрывными производными от компонент ui
вектора перемещений по независимой переменной xk и времени t . В
(6) постоянные коэффициенты cik , pq представляют собой параметры
упругой породы,  – ее плотность.


Модуль фазовой скорости v фронта и вектор поляризации A моно 
 
хроматической волны u  A exp ik  n  r  vt   определяются как собственные числа и собственные векторы вытекающего из (6) характеристического уравнения
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3


k , p 1

сik , pq



nk n p  v 2 ik  0.
(1)

(7)



(2)



(3)



Три положительных собственных числа v (n)  v (n)  v (n )  0


для любого направления нормали к фронту n определяют фазовые
скорости фронтов для каждого из трех видов поляризации разрывных
волн (одной квазипродольной и двух квазипоперечных).
Геометрическое трансформирование фронта волны во времени
описывается соотношением (8)

 ( x1 , x2 , x3 )  t  0.

(8)

Используемую здесь функцию  получаем из уравнения

сik , pq   ( r ) ( r )
Aq Ai  1,
xk x p
i , k , p , q 1 
3



(9)

являющегося обобщенным уравнением пути, пройденного волной (3),
на случай однородной анизотропной среды [10].
Методом характеристик уравнение (9) приводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений

dxk
dpk
1 3
 k 
cik , pq p p Aq( r ) Ai( r ) ;
 0 (k  1, 2, 3).

d
 i, p , q 1
d

(10)


r
Здесь pk   xk  nk v  – компоненты вектора рефракции p ;  k –





компоненты вектора лучевой скорости  ( r ) (n, xk ) , по направлению которого движется волна.
 r
Найденные из (10) векторы p ,    определяют направление луча,
вдоль которого движется волна.
Интенсивность волнового поля определяется в нулевом приближении [4, 5, 7]. Для этого достаточно решить только первое уравнение переноса вида (4). Для анизотропных однородных сред его решение приводится к равенству, позволяющему выражать разрыв этих производных через начальные условия и величину расхождения лучей в рассматриваемой точке лучевой трубки [10].
При изучении взаимодействия ударной волны с границей раздела G
двух анизотропных упругих сред с отличающимися механическими
свойствами необходимо решить две задачи, первая из которых является кинематической, другая – динамической. Первая задача сводится к
конструированию поверхностей фронтов преломленных и отраженных
квазипродольных и квазипоперечных разрывных волн, вторая – к определению разрывов производных на этих поверхностях. При постановке
этих задач используется локально плоский подход [10], согласно кото118

рому в малой окрестности точки взаимодействия падающей волны с
поверхностью G поверхности всех фронтов (как и сама поверхность G )
считаются локально плоскими. Основываясь на этом подходе, можно
определить направления лучей сформировавшихся волн, пользуясь
уравнениями Снеллиуса.
Для изучения динамических явлений около горных выработок можно
использовать постановки и математический аппарат лучевой теории, с
помощью которой исследуется взаимодействие ударных волн с горными выработками и включениями различных очертаний. Алгоритмичность разработанных методов позволяет с помощью вычислительной
техники быстро оценить состояние устойчивости горной выработки и
прогнозировать ее динамическое поведение.
При компьютерном моделировании динамических явлений в окрестности шахтных выработок под действием взрывных воздействий и горных ударов необходимо решать две задачи механики горных пород.
Первая заключается в построении полей напряжений и деформаций
под действием сил гравитации во всей области поперечного сечения
выработки, подлежащей анализу. Задача статики решается с помощью
метода конечных элементов по специально разработанной программе.
Она реализуется решением системы линейных алгебраических уравнений [ K ]{u}  { f } для конечноэлементной модели. Здесь [ K ] – матрица
жесткости упругой среды, генерируемая автоматически программным
комплексом на основе исходных данных о геометрии горной выработки,
физических свойствах породы и массовых силах { f } (силах тяжести).
По найденному значению вектора {u} подсчитываются компоненты
тензора статических напряжений σс породы. После этого осуществляется переход к постановке и решению задачи о взаимодействии ударной волны с граничной поверхностью выработки.
Алгоритм решения конкретных задач. Для анизотропных упругих
горных пород уравнения Снеллиуса являются существенно нелинейными [8] и для их решения разработан специальный алгоритм, основанный на совместном применении метода Ньютона и метода продолжения по параметру. В соответствии с ним в окрестности некоторого
известного n-го состояния углу падения ( n ) дается малое приращение

( n ) и вычисляются малые приращения углов остальных волн
( )

( )

∆Θ(

)≈

)
( )
Θ( )

(
(
(
(

−

Θ(

sin Θ(

)

)/
)
)/

( )

( )

Θ(

)

−

)

−

( )

Θ(

( )
)V( )

+

( )

( )
) ( )
( )
∆Θ( )
( )
( )
Θ( ) ( )

Θ(

( )

Θ(

−

( )
) V( )

(11)

Формула (11) позволяет подсчитать приращения углов отражения и
1

преломления, соответствующих заданному приращению 1 угла
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падения и построить лучи соответствующих волн, отходящих от границы горной выработки G1. После этого можно вычислить значения разрывов производных функций перемещений на поверхностях сформировавшихся отраженных и преломленных волн. Для этого используются
условия непрерывности на поверхности G1 . Например, на площадке
x2  const поверхности G1 эти уравнения имеют вид (12)

 u   u  
1

2

 0;
G1

       
21

2 2

 0,

(12)

G1

 
где u1 , u 2  – векторы перемещений сред I и II на поверхности контакта


G1 ;  21 ,  2  2  – векторы напряжений на площадке x2  const сред I и II .
С помощью разработанной методики решены задачи о напряженнодеформированном состоянии горного массива около протяженных выработок различного поперечного сечения в трансверсально-изотропных
упругих горных породах.
Численные примеры. Предложенная теория была использована
для исследования явлений взаимодействия взрывных плоских волн с
эллиптическими выработками, расположенными на глубине 600 м в
трансверсально-изотропных упругих горных породах со следующими
параметрами: = 2,972∙1010 Па;
= 1,906∙1010 Па; l = 0,1 ; m = 0,2 ;
3
3
p = 0,4∙( +2 ); = 1,85∙10 кг/м .
Результаты расчета для случая, когда поверхность выработки свободна от напряжений и связей, приведены на рис. 1 для динамических
напряжений  x (а) и для напряжений  y (б ) (кривые 1).

Рис. 1 – Распределение компонентов тензора напряжений
в первом квадранте горной эллиптической выработки

В выработке эллиптического сечения при падении на нее фронта
плоской взрывной волны в первом квадранте под углом 45 поля напряжений имеют относительно сглаженный характер (рис. 1). Здесь
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точка 1 контура лежит на вертикальной оси, точка 5 – на горизонтальной, точки 2, 3, 4 – между ними. Полуоси эллипса равны 1 и 1,5 м. Как
следует из рис. 1,а, наибольшие суммарные напряжения х (кривая 2)
реализуются в точке 2. Суммарные напряжения  y в выработке эллиптического сечения имеют вид, изображённый на рис. 1,б (кривая 2).
На основе решений указанной выше задачи вычисляются суммарные
компоненты тензора напряжений в наиболее напряженных зонах в окрестности поверхности выработки и определяются критические состояния
породы. Они определяются согласно разработанному критерию динамической устойчивости выработки [2], в соответствии с которым критическое
состояние наступает, когда суммарное статическое ( c ) и динамическое

(  )

напряжения
c

достигают



+

[ ]:  = ( + ) = [ ] ;
| |=

[(

=
−

предельного

значения

,

) +(

−

) +(

−

) ].

(13)

На рис. 2 показано распределение напряжений по Мизесу в окрестности свободной выработки эллипсоидального очертания при выполнении условий (13).

Рис. 2 – Распределение напряжений по Мизесу (Па)
в окрестности горной выработки

Для данной задачи статические напряжения определялись с помощью метода конечных элементов, а динамическая составляющая рассчитывалась лучевым методом. Результаты этих расчетов хорошо согласуются с данными, приведенными на рис. 1.
Выводы. Анализируя полученные численные результаты, можно
заключить, что при проектировании креплений горных выработок в шахтах, опасных по горным ударам и при ведении технологических взрывных работ, необходимо вводить соответствующий динамический коэффициент.
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УДК 539.3
П. З. Луговий, д-р техн. наук, Т. В. Гребенюк, канд. техн. наук

ВЗАЄМОДІЯ УДАРНИХ ХВИЛЬ З ГІРНИЧИМИ ВИРОБКАМИ
Теоретичне моделювання взаємодії ударних хвиль з гірничими виробками
вельми актуально в гірничій справі. Особлива роль в задачах дослідження дії
ударних хвиль, викликаних технологічними вибухами або гірськими ударами,
належить променевому методу. З його допомогою досліджено напружений стан
гірських виробок при дії на них вибухових хвиль. Запропоновано динамічний
критерій міцності для визначення стійкості гірничих виробок. На конкретному
прикладі показана ефективність розробленої методики.
Ключові слова: гірничі виробки, ударні хвилі, променевий метод, міцнісна стійкість, чисельні результати.
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INTERACTING SHOCK WAVES WITH MINING WORKINGS
Theoretical modeling of the interaction of shock waves with mine workings is
very important in mining. A special role in the problems of studying the action of
shock waves caused by technological explosions or rock blows belongs to the ray
method. With its help, the stress state of the mine workings under the influence of
explosive waves is studied. A dynamic strength criterion is proposed for
determining the stability of mine workings. On a specific example, the effectiveness
of the developed methodology is shown.
Keywords: mine workings, shock waves, ray method, strength stability, numerical results.

The tasks of theoretical modeling of the phenomena of propagation of
shock waves are very relevant in mining when determining the strength and
stability of rocks and supports in the vicinity of mine workings under the influence of explosions and rock blows. At the present stage of development
of the coal industry, the problem of taking into account dynamic factors in the
design and operation of workings of various profiles has become very acute.
The dynamic research method is more general than the static, although
more complex. To study dynamic phenomena near mine workings, one can
use the formulation and mathematical apparatus of the ray theory, with the
help of which the interaction of shock waves with mine workings and inclusions of various shapes is studied. Algorithmicity of the developed methods
allows using computer technology to quickly assess the state of stability of a
mine working and to predict its dynamic behavior.
In this work, when computer modeling the stability of rocks in the vicinity
of mine workings under the action of shock waves, taking into account the
presence of preliminary stresses of rock pressure, two problems of rock mechanics are solved. The first is the construction of stress fields under the
action of gravitational forces in the entire area of the cross-section of the
mine. The task of statics is solved using the finite element method according
to a specially developed program. After that, a transition is made to the formulation and solution of the problem of the interaction of a shock wave with
the boundary surface of a mine. At this stage, the evolutionary fronts of
shock waves are constructed by ray methods and the values of shock pulses
on their surfaces are calculated. With the help of the developed methodology, the problems of dynamics on the stress state of extended mine workings
of various cross-sections are solved. As a specific example, the development of an elliptical section at a depth of 600 meters when a plane shock
wave is incident on it is considered. The semi-axes of the ellipse are 1 and
1.5 m. For this problem, the static stresses were determined using the finite
element method and mathematical support, and the vicinity of the surface of
the excavation are calculated and critical rock conditions are determined.
They are determined according to the criterion of dynamic stability of the
mine, developed by the authors, in accordance with which the dangerous
currents for the destruction of the elliptical mine are determined. A critical
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state occurs when the total static and dynamic stresses reach the limit value.
The results can be used to calculate the support of an elliptical mine.
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ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ
НА ЛОКАЛЬНЕ ФРИКЦІЙНЕ ПРОКОВЗУВАННЯ ПІВПРОСТОРІВ
Розглянуто взаємодію двох пружних півпросторів з плоскими поверхнями
та різними механічними характеристиками, що контактують під дією рівномірно
розподілених на нескінченності стискальних зусиль та зосередженої сили,
прикладеної у внутрішній точці верхнього тіла. За умови повного зчеплення
півпросторів на лінії їх спряження знайдено нормальні та дотичні контактні
напруження. На основі числового аналізу контактних напружень показано, що
залежно від величини і орієнтації сили та пружних характеристик півпросторів
вони перебуватимуть у зчепленні, або між ними виникатимуть одна чи дві
ділянки фрикційного проковзування.
Ключові слова: контакт півпросторів, зосереджена сила, контактні
напруження, фрикційне проковзування.

Вступ. Процеси проковзування на поверхнях спряження елементів
машин та конструкцій чи природних структур можуть істотно впливати на
їх механічну поведінку, контактну жорсткість та міцність. Взаємодію тіл з
узгодженими поверхнями [1] з урахуванням проковзування в околі поверхневих виїмок, підповерхневих включень, ділянок неідеального теплового
контакту вивчено у [4, 5, 12]. Ділянки проковзування при взаємодії тіл з
узгодженими поверхнями можуть також зумовлюватися зосередженими
силовими чинниками [2, 3]. Розшарування таких тіл під дією зосереджених сил досліджено у [6, 8]. Локальне проковзування між смугою та півплощиною під дією поверхневої сили вивчено у [9 – 11].
У даній праці досліджується вплив зосередженої сили на локальне
фрикційне проковзування пружних тіл, поверхні яких є плоскими, а механічні характеристики – різні.
Формулювання задачі та методика розв’язування. Розглянемо
контактну взаємодію за умов плоскої деформації двох пружних
півпросторів D1 ( y  0 ) і D2 ( y  0 ), що мають різні механічні характеристики (відповідно модулі зсуву G1 , G2 та коефіцієнти Пуассона 1 ,

 2 ) та плоскі поверхні (рис. 1). Навантаження тіл реалізується в два
етапи. На першому етапі тіла на нескінченності піддаються рівномірно
розподіленому стискальному навантаженню: у напрямі, перпендикулярному до лінії спряження y  0 , до кожного з тіл прикладено зусилля
інтенсивності P , а у напрямі, паралельному до лінії спряження, на
нескінченності в півплощинах D1 і D2 задано навантаження p1 і p2 ,
1

© Н. І. Маланчук, 2019

125

такі, що виконується рівність p1G2 (1  1 )  p2G1 (1   2 )  P (G12  G21 ) .
За такого навантаження на лінії спряження тіл виникає рівномірний
контактний тиск P , а переміщення обох меж в напрямі осі Ox однакові і
між ними не відбувається взаємного проковзування. На другому етапі до
верхнього тіла D2 у точці z0 ( x0 , y0 ) (де y0  0 ) прикладено зосереджену силу F ( F1, F2 ) , напрямлену під кутом  до лінії контакту
( F1  F0 cos  , F2  F0 sin  ). Вважаємо, що результуючі нормальні
контактні напруження, зумовлені одночасною дією зусиль на нескінченності і зосередженої сили, залишаються стискальними (  y ( x, 0)  0 ). Це
означає, що за такого навантаження відбувається повний контакт тіл
без розшарування, тобто без утворення між ними міжконтактних зазорів.
Однак зосереджена сила в цьому разі може призводити до виникнення
локальних ділянок фрикційного проковзування (a1, b1 ) , (a2 , b2 ) спряжених поверхонь (рис. 1).

Рис. 1 - Схема контакту тіл

Нагадаємо, що поверхні тіл перебуватимуть у зчепленні, доки
модуль дотичних напружень  xy ( x, 0) є меншим за контактний тиск

Pc ( x)   y ( x, 0)   y ( x, 0) , помножений на коефіцієнт тертя f , тобто
виконується умова:
 xy ( x, 0)  f  y ( x, 0) .

(1)

Якщо ж визначені за повного зчеплення тіл контактні напруження порушують умову (1) на деяких ділянках, то в межах цих ділянок відбуватиметься проковзування поверхонь тіл з тертям. Тому для дослідження
появи локального фрикційного проковзування тіл під дією зосередженої
сили визначимо зумовлені нею контактні напруження та проаналізуємо,
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за яких значень величини і напряму сили та притискальних зусиль на
нескінченності порушується умова (1).
Крайові умови задачі про контакт півплощин при дії заданих на нескінченності однорідних напружень та зосередженої сили мають такий вигляд:
– на лінії спряження ( y  0 , x   ):

u  ( x, 0)  u  ( x, 0) ; v  ( x, 0)  v  ( x, 0) ;
y ( x, 0)  y ( x, 0) ; xy ( x,0)  xy ( x, 0) ;

(2)

– на нескінченності в кожній з півплощин Dl , l  1, 2 :

 y ( x, )   P ;  xy ( x, )  0 ;   x   ;

 x ( , y )   pl ;  xy (, y )  0 ; l  1, 2 ;   y   .

(3)

Тут  y і  xy – компоненти тензора напружень; u і v – компоненти вектора переміщень; верхніми індексами «–» та «+» позначено граничні
значення функції на осі Ox у півплощинах D1 і D2 відповідно.
Запишемо похідні від переміщень та напруження через комплексні
потенціали, що враховують умови (3) та дію зосередженої сили [7]

 y  i xy   l ( z )   l ( z )  ( z - z ) l ( z )  A( z )  P ;

2G  u   iv   l  l ( z )   l ( z )  ( z - z ) l ( z ) 

 Bl ( z )  l P  (1  l ) pl , z  Dl , l  1, 2 ;

(4)

A( z )  S ( z )  S ( z )  zS ( z )  R ( z ) ;

Bl ( z )  (1  l ) S ( z )  A( z ) ;
S ( z)  

  F
*2 F
z0 F 
; R ( z )  *2  2 
;
 z  z0 ( z  z )2 
z  z0
0 


*2   8(1   2 ) 

1

(5)

; F  F1  iF2 ; z0  x0  iy0 ; z  Dl , l  1,2 .

Задовольнивши за допомогою подань (4) умови (2), отримаємо задачі лінійного спряження [7], розв’язавши які, знайдемо

1 ( z )   2 ( z ) 
1 ( z )   2 ( z ) 

G12  G2 1
S ( z) ,
G2 1  G1

z  D1 ;

G2  G1
 S ( z)  zS ( z )  R( z)  ,
G12  G2

z  D2 .

(6)
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Підставивши (5) та (6) у вирази (4), визначимо нормальні та дотичні
напруження на лінії спряження тіл:

G (1  2 ) * F2 y0  F1 ( x  x0 ) G1 (1  2 )*2
 y ( x, 0)  1
2

G2 1  G1
G12  G2
( x  x0 )2  y02
x

F1 (( x  x0 ) 2  y02 )  2 F2 ( x  x0 ) y0
2

(( x  x0 ) 



y02 ) 2

 2

 F2 y0  F1 ( x  x0 )


 ( x  x0 )2  y02

F1 ( x  x0 )  F2 y0



( x  x0 ) 2  y02

( F1x0  F2 y0 )(( x  x0 )2  y02 )  2 y0 ( x  x0 )( F2 x0  F1 y0 ) 
P;
(( x  x0 )2  y02 )2


G (1  2 ) * F1 y0  F2 ( x  x0 ) G1 (1   2 ) *2
 y ( x, 0)  1
2

G2 1  G1
G1 2  G2
( x  x0 ) 2  y02
x

2 F1 y0 ( x  x0 )  F2 (( x  x0 ) 2  y02 )
2

(( x  x0 ) 



y02 ) 2

 2

 F1 y0  F2 ( x  x0 )


 ( x  x0 )2  y02

F1 y0  F2 ( x  x0 )
( x  x0 ) 2  y02



2 y0 ( x  x0 )( F1 x0  F2 y0 )  ( F2 x0  F1 y0 )(( x  x0 )2  y02 ) 
.
(( x  x0 )2  y02 )2


(7)

Підставляючи вирази (7) в умову (1) та аналізуючи за яких вхідних
параметрів вона порушується, можемо прогнозувати кількість і величину
ділянок проковзування залежно від притискальних зусиль, величини й
напряму сили і пружних характеристик матеріалів тіл.
Аналіз числових результатів. Введемо такі безрозмірні величини:
нормальне до поверхні контакту навантаження P  P G2 ; зосереджена
сила F  F ( y0G2 ) ; координати x  x y0 , y  y y0 ; нормальні та дотичні

контактні

напруження

 y ( x , 0)   y ( x, 0) G2

та

xy ( x , 0)   xy ( x, 0) G2 ; контактний тиск Pc ( x )   y ( x, 0) G2 . Обчислення проведені для коефіцієнтів Пуассона матеріалів

1  0, 25 ;

 2  0,3 ; коефіцієнта тертя f  0,1 та сили величини F  2 104 , прикладеної в точці  x0 , y0   (0,1) .
Спочатку розглянули випадок, коли модуль зсуву нижнього тіла вдвічі більший, ніж верхнього ( G1  2G2 ). На рис. 2,а і рис. 2,б, що відповідають стискальним навантаженням P  3 104 і P  104 , зображено
розподіли модуля дотичних контактних напружень
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xy ( x , 0) (суцільні

криві)

та

помноженого

на

коефіцієнт

тертя

контактного

тиску

fPc ( x )  f  y ( x , 0) (штрихові криві) за дії нормальної до поверхні контакту сили F .
Зауважимо, що взаємне розташування саме цих кривих візуалізує
виконання чи порушення умови (1). Якщо штрихова крива лежить вище
за суцільну, то дотичні напруження менші за контактний тиск, помножений на коефіцієнт тертя, і умова (1) виконується. В цьому разі поверхні
тіл перебуватимуть у повному контакті і фрикційне проковзування не
виникатиме. Якщо ж штрихова крива перетинатиме суцільну, тобто, на
деяких ділянках лежатиме нижче за суцільну, то на цих ділянках умова
(1) порушуватиметься, що означає виникнення ділянок фрикційного
проковзування поверхонь тіл в межах цих ділянок. Тож, аналізуючи взаємне розташування кривих xy ( x , 0) і fPc ( x ) на рис. 2, можемо зробити висновок, що за притискальних зусиль P  3 104 поверхні тіл перебувають у повному зчепленні (проковзування не відбувається), а за
притискальних зусиль P  104 виникатиме дві симетричні відносно
точки x  0 ділянки проковзування поверхонь. Виявилося, що для сили,
перпендикулярної до поверхні спряження тіл, одна ділянка проковзування виникнути не може.

а)

б)

Рис. 2 – Розподіли модуля дотичних контактних напружень

xy ( x , 0)

(суцільні криві) і помноженого на коефіцієнт тертя контактного тиску
(штрихові криві) за дії нормальної до поверхні контакту сили

fPc ( x )

F  2 104

4
для різних значень притискального навантаження P : а) P  3 10
4
(відсутнє проковзування); б) P  10
(дві ділянки проковзування)

На рис. 3,а – рис. 3,в зображено криві дотичних контактних напружень xy ( x , 0) і помноженого на коефіцієнт тертя контактного тиску
129

fPc ( x ) , коли зосереджена сила паралельна до поверхні контакту, за дії
3-х різних стискальних навантажень P  2,5 104 , P  2,1104 і P  1,5 104
відповідно. Бачимо, що за першого навантаження поверхні тіл перебуватимуть у повному зчепленні, за другого навантаження виникатиме
одна ділянка фрикційного проковзування зліва від точки x  0 , а за
третього навантаження – дві несиметричні ділянки проковзування (зліва
і справа від точки x  0 ).

а)

б)

в)
Рис. 3 – Розподіли дотичних контактних напружень

xy ( x , 0)

(суцільні криві)

і помноженого на коефіцієнт тертя контактного тиску fPc ( x ) (штрихові криві)
за дії горизонтальної сили F  2  104 для різних значень притискальних
навантажень

P : а) P  2,5  104

(проковзування відсутнє); б) P  2,1  104 (одна

ділянка проковзування); в) P  1,5  104 (дві ділянки проковзування)

Також дослідили вплив зміни модуля зсуву верхнього тіла, до якого
прикладена горизонтальна зосереджена сила, на виникнення і розташування ділянок фрикційного проковзування поверхонь тіл за дії фіксованого стискального навантаження P  104 . Результати обчислень проілюстровані на рис. 4,а – рис. 4,г.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4 – Розподіли дотичних контактних напружень

xy ( x , 0)

і помноженого на коефіцієнт тертя контактного тиску

fPc ( x )

(суцільні криві)
(штрихові криві)

4
за дії горизонтальної сили F  2 10
та притискального навантаження
4
P  10 та різних значень модуля зсуву нижнього тіла G1 : а) G1  0,3  G2
(проковзування відсутнє); б)

G1  G2
G1  2G2

в)
г)

G1  0, 45  G2

(одна ділянка проковзування);

(дві ділянки проковзування),
(одна ділянка проковзування)

На рис. 4,а і рис. 4,б зображено розподіл дотичних контактних напружень xy ( x , 0) і помноженого на коефіцієнт тертя контактного тиску

fPc ( x ) , коли нижнє тіло податливіше за верхнє і його модуль зсуву G1
дорівнює G1  0,3  G2 і G1  0, 45  G2 відповідно. У першому випадку
тіла перебуватимуть у зчепленні, у другому випадку виникатиме одна
ділянка проковзування зліва від точки x  0 .
На рис. 4,в і рис. 4,г зображено аналогічні графіки за однакових модулів зсуву тіл ( G1  G2 ) та коли нижнє тіло жорсткіше за верхнє
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( G1  2G2 ) відповідно. У першому випадку виникатимуть дві ділянки
проковзування (зліва і справа від точки x  0 ). У другому випадку формуватиметься одна ділянка проковзування, ширина якої перевищує
сумарну ширину двох ділянок у першому випадку.
Висновки. Досліджено контакт двох пружних півпросторів, поверхні
яких є плоскими, а механічні характеристики матеріалів – різні. Тіла
піддаються дії рівномірно розподілених на нескінченності стискальних
зусиль та зосередженої сили, прикладеної у внутрішній точці верхнього
півпростору під кутом  до лінії спряження тіл. За припущення, що тіла
перебувають у зчепленні по всій лінії їх спряження знайдено нормальні
та дотичні контактні напруження. На основі числового аналізу цих напружень досліджено вплив зосередженої сили на появу ділянок локального фрикційного проковзування.
Встановлено, що за дії горизонтальної сили тіла перебуватимуть у
зчепленні, або між ними виникатиме одна чи дві ділянки фрикційного
проковзування; за дії сили, перпендикулярної до лінії спряження тіл,
вони перебуватимуть у зчепленні, або між ними виникатиме дві ділянки
проковзування. Проаналізовано зміну кількості і розташування ділянок
проковзування при зміні модуля зсуву нижнього тіла.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ
НА ЛОКАЛЬНОЕ ФРИКЦИОННОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ
ПОЛУПРОСТРАНСТВ
Рассмотрено взаимодействие двух упругих полупространств, поверхности
которых плоские, а механические характеристики разные. Тела контактируют
под действием равномерно распределенных на бесконечности сжимающих
усилий и сосредоточенной силы, приложенной во внутренней точке верхнего
полупространства. В условиях полного сцепления тел на линии их сопряжения
найдены нормальные и касательные контактные напряжения. Анализ этих
напряжений показал, что в зависимости от величины и ориентации силы и
упругих характеристик полупространств они будут сцеплены, или между ними
возникнут один или два участка проскальзывания.
Ключевые слова: контакт полупространств, сосредоточенная сила,
контактные напряжения, фрикционное проскальзывание.
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EFFECT OF INTERNAL CONCENTRATED FORCE
ON LOCAL FRICTIONAL SLIP OF HALF-SPACES
The contact interaction of two elastic semi-infinite solids with flat surfaces and
different mechanical properties is studied. The solids are subjected to pressure at
infinity and concentrated force is applied at internal point of the upper solid. The
normal and tangential contact stresses are found assuming full stick of the solids.
Based on the numerical analysis of the contact stresses, it is shown that the solids
can be in stick contact or in stick-slip contact (with one or two zones of local
frictional slip) depending on the magnitude and orientation of the concentrated force
and elastic characteristics of the contacting materials.
Keywords: contact of half-spaces, concentrated force, contact stresses, friction slip.

Slippage on the contacting surfaces of elements of machines and structures or natural structures can significantly affect their mechanical behavior,
contact stiffness and strength. Taking into account slip in the vicinity of surface grooves, subsurface inclusions, and regions of non-ideal thermal contact, the interaction of bodies with conforming surfaces [1] has been studied
in [4, 5, 12]. The slip zones at the interface between conforming surfaces
can also be caused by action of concentrated forces [2, 3]. The delamination
of such surfaces under the action of concentrated forces has been investigated in [6, 8]. Local slip between a strip and a half-plane under the action of
surface force has been studied in [9 – 11].
The contact of two elastic half-spaces with flat surfaces and different mechanical characteristics of their materials is investigated in this work. Bodies
are subjected to actions of uniformly distributed far-field compressive stress
and concentrated force applied at the inner point of the upper half-space at
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an angle  to the interface. Normal and tangential contact stresses are
found on the assumption that the bodies are in full stick along the entire
interface. Based on the numerical analysis of the contact stresses, the effect
of the concentrated force on the appearance of zones of local friction slip is
investigated. It is revealed that the contacting surfaces are in stick or one or
two slip zones are present when the force is horizontal. When the force acts
perpendicularly to the interface, the contacting surfaces are in stick or two
slip zones are present. The effect of the shear modulus of the lower body on
the number and location of the slip zones is analyzed.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕРМОПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЗВАРЮВАННІ
Запропоновано математичну модель для опису термомеханічних процесів, які
відбуваються на протязі технологічного зварювання. Сформульовано відповідну
задачу термомеханіки, яка базується на теорії нестаціонарної теплопровідності та
теорії пластичного неізотермічного течіння. Розроблені обчислювальні схеми
методу скінченних елементів та комплекс програм для прогнозування
термомеханічних станів при зварюванні. Як приклад досліджені температурні поля і
напруження при зварюванні двох пластин стиковим швом.
Ключові слова: зварювання, пластичне течіння, напружено-деформований
стан, термочутливість, зміцнення, метод скінченних елементів, зварна пластина,
комплекс програм.

Вступ. Аналіз аварій, які відбуваються на нафтопереробному, нафтохімічному обладнанні, газопроводах та інших відповідальних конструкціях,
вказує, що руйнування відбуваються в перенапружених зонах конструктивних елементів. Часто такі аварії супроводжуються серйозними економічними і екологічними наслідками. Однією із основних причин руйнувань є високий рівень залишкових напружень в металі зварного з’єднання.
Через недоліки нової технології з’єднання деякі із суден класу «Liberty»,
які вироблялись в США у 40-х роках минулого століття, розколювались на
дві частини на протязі їх служби [24].
Однак зварювання має ряд переваг порівняно з іншими способами
з’єднання і тому є широко використовуваною технологією також в будівництві, при спорудженні мостів, у літакобудуванні та ін. Стійкий і тривалий науковий інтерес до проблем зварювання є затребуваний практикою і обумовлений різноманітністю та складністю задач по прогнозуванню поведінки
зварних конструкцій як в процесі їх отримання, так і експлуатації. На сьогоднішній день недостатньо вивчені явища, супутні зварному процесу, від
яких в значній мірі залежить надійна робота зварних конструктивних вузлів.
Отримання фізично обґрунтованих оцінок залишкових зварних напружень є
складною науковою, прикладною та технічною проблемою. Різні теоретичні
та експериментальні аспекти раціонального розв’язання цієї проблеми розглядаються у [6, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 23 – 25] та ін.
На формування зварних напружень впливає сукупність явищ та факторів, супутніх зварюванню. Основним фактором впливу є локалізоване в
околі зварного шва температурне поле, яке спричинює пластичні деформації в зоні високих градієнтів температур. При високих температурах відбуваються фазові перетворення, зміна теплофізичних властивостей мета1
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лу, явище зміцнення металу при пластичному деформування та ін.
В зв’язку з прогнозуванням зварних напружень виникають проблеми визначення нестаціонарного температурного поля, врахування неоднорідності
для випадку зварювання конструкційних елементів із різних металів або за
допомогою металу, відмінного від з’єднуваних елементів.
Аналіз доступних літературних джерел вказує на наступну тенденцію:
вище перераховані важливі фактори для оцінки напружень у зварних
з’єднаннях комплексно практично не розглядаються.
Суттєвим недоліком ряду робіт є оцінка напруженого стану з’єднань
в припущенні постійних (незалежних від температури) властивостей
матеріалів). Зокрема, у [24] термомеханічний процес зварювання досліджується в умовах рухомого джерела нагріву, однак з незалежними від
температури характеристиками матеріалів. Без розв’язування задачі
теплопровідності з незалежними від температури характеристиками
здійснені теоретичні розрахунки зварних напружень у [18]. Отримані
експериментальні та числові результати [18] суттєво відрізняються.
Аналізуються джерела такої поганої узгодженості. У [20] задача теплопровідності не розв’язується. Ці дослідження [18, 20, 24] та ряд інших
реалізовані за допомогою потужних програм на основі методу скінченних елементів (МСЕ).
Врахування вище названих та інших факторів в значній мірі здійсниме в
математичних моделях зварювального процесу, однак розв’язання задач в
рамках аналітичних підходів практично неможливе. При розв’язуванні задач термомеханіки для зварних з’єднань домінують числові методи і, в
першу чергу, МСЕ [18, 20, 24, 25].
Метою даної роботи є розробка теоретичного і числового підходів до
оцінки теплових та механічних поточних і залишкових станів у зварних
з’єднаннях. Термомеханічні стани спричинені нестаціонарними тепловими
процесами як в однорідних, так і кусково-однорідних виробах із термочутливих пластично деформівних зміцнюваних матеріалів.
В даній роботі запропоновано підхід до дослідження еволюції термомеханічних станів у зварюваних виробах, який базується на формулюванні задачі нестаціонарної теплопровідності [7], задачі теорії пластичного неізотермічного течіння [12], розроблених розрахункових схемах МСЕ та відповідному програмному забезпеченні [5]. При цьому існує можливість враховувати зміцнення металу в процесі пластичного
деформування та термочутливість його характеристик. Структурні (фазові) перетворення, які відбуваються при нагріві, а потім при остиганні
металу, в меншій мірі впливають на рівень зварних напружень, особливо для низьковуглецевих сталей. Для низьковуглецевих сталей ці перетворення відбуваються при температурі вищій ніж 600C, коли має місце
пластичне течіння металу з пониженим внаслідок високих температур
значенням межі текучості T . Фазові перетворення впливають на термомеханічні властивості матеріалу. В даній роботі внесок структурних
перетворень у формування зварних напружень пов’язаний з врахуван136

ням залежності тепломеханічних властивостей металу від температури,
в т. ч. і для температур фазових перетворень.
Розроблений комплекс програм на основі МСЕ для розв’язування
двовимірних задач дозволяє досліджувати напружено-деформований
стан (НДС) у зварних виробах із однорідних і кусково-неоднорідних металів довільної геометричної форми з довільною орієнтацією, довжиною
та кількістю швів при однопрохідному зварюванні в припущенні миттєвого накладання швів. Враховується зміцнюваність металу в процесі пластичного деформування. Характер температурної залежності властивостей матеріалів довільний. Можливий вплив силового навантаження під
час зварювального процесу. Як приклад, досліджені термомеханічні поля в пластині в процесі зварювання її частин стиковим швом.
Формулювання задачі. Вихідні положення та співвідношення
моделі. Для спрощення формулювання задачі розглядається випадок
накладання одного шва. При формулюванні задачі термомеханіки припускається ідеальний тепловий контакт між зварюваними частинами і
швом, виключається відрив між складовими зварного виробу та їх проковзування. Приймається, що шов накладається миттєво. Розглядаються ізотропні матеріали. Припускається квазістатичність деформаційних
процесів. Розглядається область  0 декартової системи координат

x1, x2 , x3 

з границею 0 , яка включає підобласті для зварюваних елементів конструкції та шва і є вихідною перед початком накладання шва.
Задачею теплопровідності при врахуванні відповідних залежностей
теплофізичних характеристик від температури описуємо поширення
тепла в області  0 в процесі отримання зварного виробу. Ця задача
формулюється як для етапу затвердіння розплавленого металу з початковою температурою в шві T0  TL (температурою ліквідуса) і початковою температурою T0  TC (температурою середовища) зварюваних
елементів перед з’єднанням, так і для етапу охолодження повністю
скристалізованого при Tmax  TS (температурі солідуса) зразка ( Tmax –
максимальна температура в зварюваному з’єднанні). Охолодження відбувається шляхом конвективного теплообміну із середовищем через
вільні поверхні. Відомий із розв’язку задачі теплопровідності локальний
розподіл температури в нестаціонарному тепловому процесі є фактором, який впливає на формування зварних напружень.
Задача визначення в області  0 (припускається незмінною на момент повної кристалізації) поточних і залишкових температурних напружень у шві та навколошовній зоні формулюється як задача термопластичності в змінних Лагранжа для суцільного (неперервно з’єднаного)
виробу в процесі охолодження після повного завершення кристалізації.
Задача визначення нестаціонарного температурного поля T x, t  в
області  0 від моменту накладання шва до повного охолодження звар137

ного з’єднання включає рівняння теплопровідності [7] для термочутливих тіл
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відповідно. Задача описує конвективний теплообмін із зовнішнім середовищем температури TC через частину 01 поверхні 0 зварного
з’єднання. У формулах (1) – (3) введені позначення:  q – коефіцієнт
теплопровідності; C – питома об’ємна теплоємність; n – одинична
зовнішня нормаль до поверхні 0 ;  – коефіцієнт тепловіддачі; t 0 –
початковий час в розглядуваному тепловому процесі; t – час.
Квазістатична геометрично лінійна гранична задача в змінних Лагранжа по визначенню невідомих переміщень u , деформацій  , напружень  в термочутливому тілі із заданими поверхневими навантажен-



нями Pn  на частині поверхні 0  0 , переміщеннями u  на частині

0u  0 ( 0  0u  0 , 0  0u   ) при відомому із розв’язку задачі
теплопровідності температурному полі включає рівняння рівноваги [3]

B~ X   0 ,

(4)

геометричне лінійне співвідношення [3]

  B u ,

(5)

рівняння стану теорії пластичного неізотермічного течіння з ізотропнокінематичним зміцненням [12]

d  D ep 
 dD ep

d d 


          Q


t

t  dt

p t

з відповідними граничними умовами [3]
138

T

T t

t  dt

dT

(6)

n~

 Pn  ;

(7)



(8)
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 u* .

u
0 u

У співвідношеннях (4), (5), (7) введені позначення: B  – матриця диференціальних операторів геометричних співвідношень Коші [17]; X  –

~ – вектор напружень Піоли – Кірхгофа І роду [3];
вектор масових сил; 

 – вектор деформацій [3]; n – матриця напрямних косинусів зовнішньої нормалі n до поверхні 0 [17].
Компоненти тензорів деформацій і напружень відповідних тензорних
величин розміщені у векторах    ,  ,  , 2 , 2 , 2  і
11

22

33

12

13

23

  11,  22 , 33, 12 , 13 ,  23  відповідно. Символ «» позначає операцію транспонування векторів або матриць. У рівнянні стану (6) векто-

    – вектори повної, пластичної і температурної дефор-

ри  ,  p , T

мації відповідно;  – вектор напружень Піоли – Кірхгофа ІІ роду [3];
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Верхні індекси t і t  dt відносяться до величин в моменти деформування t і t  dt відповідно. У позначеннях (9) матриці D  і dD є матрицею ізотермічних пружних модулів для ізотропного матеріалу [17] та її
приростом в зв’язку із зміною температури відповідно; H – поточне
значення тангенса кута нахилу ізотермічної кривої деформування «інтенсивність деформацій – інтенсивність напружень»; G – модуль пружно139

сті при зсуві;

s

– вектор девіаторних компонент тензора напружень,

віднесених до центру



поверхні текучості в просторі напружень;

3 
s s – інтенсивність напружень [15], віднесених до центру 
2
~ – інтенсивність напружень Коші [15].
поверхні текучості; 
i
Для ізотропного анізотропно зміцнюваного термочутливого матеріалу розглядається функція текучості у вигляді [12]
i 

3 t t
s s  T   b ip t
2

  0    1

( s t   t  1, 1, 1, 0, 0, 0 t ;
0

m



(10)

 t   t  t ;





t 1
0  1, 1, 1, 0, 0, 0 t t ,
3

отримана на основі виразів [12], де ip – інтенсивність пластичних деформацій [15]; T – межа пластичного течіння матеріалу;  , b , m –
властиві матеріалу параметри зміцнення, за допомогою яких апроксимується крива деформування матеріалу. Критерієм пластичності (10)
описуються матеріали з ізотропно-кінематичним зміцненням, пов’язаним
із зсувом поверхні текучості в просторі напружень за рахунок відповідного зміщення її центру  та з її ізотропним розширенням, яке описується правою частиною формули (10). Співвідношення (10) – це умова
Мізеса, модифікована на випадок ізотропно-кінематичного зміцнення,
яка є найбільш загальним та одним із використовуваних в роботі критерієм пластичного деформування.
Із цієї формули випливають окремі випадки ідеального матеріалу
( t  0 ,   0 ), ізотропного зміцнення ( t  0 , 0    1 ) і кінематичного зміцнення ( t  0 для t  0 ,   0 ) [12].
Зміщення центру  поверхні текучості описується правилом Ціглера [26]

d  d t  t 

(11)

з множником [19]
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де F і K 2 – відповідно ліва і права неявні частини більш загальної форми критерію пластичності [19].
На основі явного вигляду лівої і правої частин умови текучості (10)
множник d також отриманий в явному вигляді [4]
m 1 p
t
t
3s d  2i  bm  ip t
d i
d 
.

t
3s t  t

 




(12)

Сформульована задача (4) – (8), (10) – (12) про НДС описує механічну поведінку зварних виробів в процесі їх отримання і відображає важливі фізичні особливості зварювального процесу, а саме можливість
пластичного деформування, термочутливість та зміцнюваність металів.
Задача теплопровідності та задача про НДС розв’язуються послідовно.
Числовий підхід до розв’язування задач. Застосовуваний для
розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності комплекс програм
[2], який базується на МСЕ, дозволяє досліджувати температурні поля
на протязі розглядуваного теплового процесу, який впливає на деформаційні процеси і напружений стан.
Запропоновано наближену методику розв’язування сформульованої
фізично нелінійної задачі про температурні напруження для так модельованого зварного з’єднання на основі її еквівалентного варіаційного
формулювання. Ця методика [11] базується на розрахункових схемах
МСЕ після покрокових апроксимацій і лінеаризації вихідних співвідношень моделі (4) – (8), (11), (12) та відповідного їй варіаційного рівняння.
Варіаційним формулюванням задачі про напруження є рівняння принципу віртуальної роботи [3]







 d   u Pn d  u X d  0 ,
0

0

(13)

0

визначене на множині кінематично допустимих переміщень із простору
Соболєва W21  0  [16].
Отримані лінеаризовані аналоги рівняння стану (6) для анізотропно
зміцнюваних термочутливих матеріалів. Цими аналогами є рівняння
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(14)

при лінеаризації за допомогою методу змінних параметрів пружності
(МЗПП) та рівняння
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при лінеаризації за методом додаткових навантажень (МДН). У формулах (14), (15) і в подальшому символ «  » використовується для позначення скінченних приростів величин при їх покрокових апроксимаціях.
Нижній індекс N ( N  0, 1, ...N   1 , N  – кількість кроків) відноситься
до приростів відповідних величин на протязі кроку навантаження
t N  t N , t N 1  або до значень величин в момент t N при покроковій
апроксимації процесу деформування. Верхній індекс j ( j  1, 2, ... ) відноситься до значень величин на j -й ітерації лінеаризуючого ітераційного процесу, який реалізується в межах кроку навантаження. У [16] отримані формули для початкових наближень та ітераційного уточнення величин, які входять у ці співвідношення.
Запропоновано більш ефективний з точки зору обчислювальних витрат алгоритм комбінованого поєднання обох методів лінеаризації, а
саме: обчислення на початкових ітераціях виконуються за МДН, при
сповільненні збіжності формується ліва частина рівнянь МСЕ за МЗПП з
наступними обчисленнями за допомогою МДН.
На основі принципу віртуальної роботи (13), відповідних лінеаризованих аналогів (14) або (15) для рівняння стану (6) та з використанням
скінченно-елементних апроксимацій, нехтуючи масовими силами X  ,
отримані покроково апроксимовані лінеаризовані за допомогою МЗПП
або МДН рівняння МСЕ відносно покрокових приростів переміщень. При
лінеаризації за допомогою МЗПП цим рівнянням є рівняння
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при лінеаризації за допомогою МДН – рівняння
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У рівняннях (16), (17) позначено: G – матриця базисних функцій форми
скінченного елемента [17]; q – вектор вузлових переміщень;  –
нев’язка варіаційного рівняння (13), яка виникає внаслідок покрокових та
скінченно-елементних апроксимацій.
На основі сформульованої задачі та запропонованих обчислювальних схем розроблено комплекс програм для розв’язування двовимірних
задач [5], який орієнтований на розрахункове оцінювання поточних і залишкових напружень у зварюваних виробах, охолоджуваних конвективним способом.
Розрахункові алгоритми МСЕ для задачі про температурні зварні напруження реалізуються на основі її покроково апроксимованих лінеаризованих варіаційних формулювань та відповідних їм ключових скінченно-елементних рівнянь (16) або (17) в залежності від способу лінеаризації задачі.
Процес отримання розв’язку конкретних задач на основі розробленого комплексу програм МСЕ-аналізу полягає у послідовному виконанні
ряду формуючих геометричну модель та розрахункових операцій. Основними блоками для отримання розв’язку є формування геометричної
моделі, початкових та граничних умов для задачі теплопровідності,
розв’язування задачі теплопровідності при охолодженні зварного
з’єднання, формування файлу з інформацією про отриманий нестаціонарний тепловий режим, розв’язування задачі про температурні напруження (поточні та залишкові в кінці охолодження).
Дослідження теплових процесів та температурних напружень в
зварній пластині. Як приклад, вивчено формування поточних і залишкових напружень в достатньо довгій пластині товщиною 2h та шириною 2l ,
отриманій зварюванням однопрохідним миттєво накладуваним стиковим
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зварним швом шириною 2 двох пластин однакової ширини (рис. 1). При
конвективному теплообміні через вільні зовнішні поверхні температурне
поле та спричинений ним НДС симетричні відносно шва, центрального
горизонтального перерізу, торцевих поверхонь і на достатній віддалі від
торцевих поверхонь слабо змінюються у напрямку шва. На достатній
віддалі від торцевих поверхонь незначно змінюються механічні поля і
реалізуються умови плоскої деформації. В зв’язку з цим термомеханічні
поля досліджуються в області  0   x1, x2 , x3 : 0 x1l , 0 x2 h, x3  0
(рис. 1), яка є четвертою частиною центрального вертикального перерізу
(початок декартової системи координат знаходиться у центрі пластини).
2l

x2

x1

2h

0
2

x3
Рис. 1 – Схема пластини, отриманої стиковим зварним швом

Для визначення температурного поля T в області  0 задача теплопровідності (1) – (3) розв’язується при початковій умові
T0  T

T при 0  x1  
 L
t  0 TC при   x1  l

(18)

та граничних умовах

 q

T
T
  q
 T  TC  ;
x1 x1  l
x2 x 2  h

T
T

 0 .(19)
x1 x1  0 x2 x2  0

Друга умова (19) моделює відсутність теплових потоків через перерізи
x1  0 , x2  0 в зв’язку із симетрією температурного поля відносно цих
перерізів.
На основі аналізу розрахунків для нестаціонарного температурного
поля встановлюється час t   S остаточного завершення кристалізації
розплавленого металу, при якому максимальна температура досягає
температури солідуса Tmax  TS . Для задачі про поточні та залишкові
температурні напруження, обумовлені тепловим процесом у вільному
від механічних навантажень і повністю скристалізованому зразку при
t  t S , граничними умовами в області  0 , є умови
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11

0;

 22
x1  l

u1

x2  h

 0.

 u2
x1  0

(20)

x2  0

Друга умова (20) є умовою незміщуваності перерізу x1  0 в напрямку

0x1 та перерізу x2  0 в напрямку 0x2 .
Початкові розміри зварюваних пластин d  98 мм , h  25 мм і півширина шва   2 мм припускаються незмінними на момент повної кристалізації t   S . Матеріал пластин і шва – титановий сплав, для якого
температура

плавлення

TL  1620 C ,

температура

кристалізації



TS  1580 C . Відомості про температурну залежність теплофізичних та
механічних характеристиках металу вказані в табл. 1 [1, 8]. Питома





об’ємна теплоємність C  2401 кДж м 3  град. . Через відсутність довідкових даних відносно зміцнення сплаву розрахунки виконані для ідеального пружно-пластичного матеріалу.
Проаналізовані напруження в процесі їх формування та перерозподілу від моменту  S повної кристалізації до остаточного часу t  охоло-





дження повітрям із коефіцієнтом тепловіддачі   5,6 Вт м 2  град. при
температурі середовища TC  20 C . Початковий розподіл температури
в області  0 відповідно до умови (18) поданий на рис. 2.

Рис. 2 – Початковий розподіл температури в області  0
перед накладанням шва

Задача теплопровідності і задача визначення температурних напружень розв’язані на скінченно-елементній сітці із 8-вузлових ізопараметричних елементів серендипового сімейства [17]. Сітка включає 88 елементів з 317 вузлами і утворена перетином рівновіддалених на віддалі
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h / 4 прямих в напрямку осі 0x1 і прямих в напрямку осі 0x2 , які згущуються
у шві та навколошовній зоні. Охолодження зразка до практично однорідної
температури T  25,7 C відбувається на протязі часу t  17000 сек.  4,7 год.
Розрахунковим шляхом отриманий нестаціонарний тепловий режим
охолодження до температури T  22 C триває t  25000 сек.  7 год.
Однак після t  4,7 год. вплив температур на перерозподіл напружень
мізерний, оскільки відбувається практично рівномірне охолодження із
однорідним розподілом температури. Тому із міркувань економії комп’ютерного часу розрахунок НДС виконаний для тривалості теплового процесу t  4,7 год. Часова сітка в задачі визначення НДС крупніша

( N НДС
 252 кроки), ніж в задачі теплопровідності ( NT  8000 кроків)
також із міркувань економії розрахункового часу при збереженні приблизно такої ж точності обчислень. Укрупнення інтервалів часу при визначенні НДС виконувалось по мірі зменшення градієнтності температурного поля.
Повна кристалізація відбувається через t  0,03 сек. після накладання шва. Розв’язки отримані при лінеаризації задачі термопружно-плас-

тичності за допомогою МДН із точністю обчислень  0  0,5  10 5 згідно
критерію [22] завершення ітераційного процесу.
На рис. 3 подані окремі результати для деяких часових моментів, які
відображають кінетику теплових і механічних процесів у зварному пластинчатому з’єднанні при його охолодженні до температури середовища.
Час відраховується від моменту накладання шва. Розподіли температури T , напружень 11 ,  22 , 33 та інтенсивності напружень i подані в
залежності від координати x1 при x2  0 .
У зв’язку з особливістю зварювального процесу високоградієнтне
температурне поле на початку охолодження локалізується у зварному
шві та його околі і впливає на формування локально розподілених напружень. Однак ці напруження незначні, оскільки при високих температурах значення модуля Юнга E та межі текучості T суттєво знижуються (табл. 1). Причому в перерізі x1  0 та його околі вони значно менші, ніж на певній віддалі, де температура дещо понижена (рис. 3, а,
рис. 3, б). При істотно більш низьких температурах відбувається зростання напружень (наприклад, при t  2,95 сек. , рис. 3, в) внаслідок більш
високих значень для E і T (табл. 1). При наступному охолодженні
зварної пластини зростання та перерозподіл напружень не є настільки
значними (рис. 3, г – рис. 3, е), оскільки обумовлені охолодженням із
невисокими градієнтами температур. Максимальні залишкові напруження –
це розтягуючі напруження 33 , які виникають у зварному шві (рис. 3, е).
Отримані розрахункові залишкові напруження досить високі, оскільки
рівень максимальної інтенсивності напружень i (рис. 3,е) достатньо
високий відносно межі текучості T при відповідній температурі (табл. 1).
146

Таблиця 1 – Температурна залежність тепломеханічних властивостей
титанового сплаву [1, 8]

T,

q ,

C

Вт /  м  К 

E,
ГПа

20
100
200
300
400
500
600
650
700
800
850
900
1000
1050
1600
1620

26,70
30,15
34,75
39,36
44,38
49,41
54,43
–
60,29
66,15
–
–
–
–
–
121,0

121,61
113,76
103,56
91,70
89,24
83,36
82,87
73,55
–
–
58,84
–
–
–
15,5
–



а) t  0,05 сек. , N НДС  3


0,32
0,35
0,36
0,36
0,365
0,390
–
–
–
–
0,44
–
–
–
0,44
–

МПа

 T  10 6 ,
1/ К

882,63
–
635,49
606,07
573,71
495,25
436,41
–
254,98
142,20
102,97
44,13
15,20
10,79
8,50
–

9,51
–
9,43
9,84
10,1
10,26
10,25
–
10,55
10,85
11,05
–
–
–
12,4
–

T ,

б) t  0,09 сек. , N НДС  7
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в) t  2,95 сек. , N НДС  97

г) t  14,8 сек. , N НДС  187

д) t  40 сек. , N НДС  233

е) t  17000 сек. , N НДС  252

Рис. 3 – Розподіл температури, напружень та інтенсивності напружень
в центральному поперечному перерізі зварної пластини із титанового сплаву
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Висновки. Таким чином, в роботі запропоновано математичну модель термомеханічних процесів при зварюванні, наближену методику
розв’язування сформульованої задачі, яку реалізовано у розробленому
комплексі програм. Встановлені закономірності формування напружень,
обумовлених нестаціонарним температурним полем в умовах зварювання пластин стиковим миттєво накладуваним швом з врахуванням
явищ пластичного деформування і термочутливості матеріалу. Ці закономірності полягають в тому, що виникнення і перерозподіл напружень у
зварному шві та його околі пов’язані з високими градієнтами температурного поля, а також залежністю властивостей металу від температури.
Розроблений підхід може бути використаний для прогнозування поведінки зварних з’єднань з залишковими напруженнями в експлуатаційних умовах силового чи температурного навантаження. Перспективними
також є дослідження для випадку почергового накладання двох чи більше швів та в зв’язку з цим аналіз перерозподілу попередньо набутих
зварних напружень.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВАРКЕ
Предложена математическая модель для описания термомеханических
процессов,
происходящих
на
протяжении
технологической
сварки.
Сформулирована соответствующая задача термомеханики, базирующаяся на
теории
нестационарной
теплопроводности
и
теории
пластического
неизотермического течения. Разработаны вычислительные схемы метода
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конечных
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комплекс
программ
для
прогнозирования
термомеханических состояний при сварке. В качестве примера исследованы
температурные поля и напряжения при сварке двух пластин стыковым швом.
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V. S. Mykhailyshyn, PhD (Phys.-Math.)
MATHEMATICAL MODEL OF THERMOELASTIC-PLASTIC
PROCESSES DURING TECHNOLOGICAL WELDING
The mathematical model for description of thermomechanical processes taking
place during technological welding has been proposed. The corresponding thermomechanics problem based on nonstationary heat conductivity theory and plastic
nonisothermal yielding theory has been formulated. The calculating schemes of the
finite element method and software for predictions of the thermomechanical states
on welding conditions are developed. The thermal fields and stresses caused by
welding of two plates by means of the butt weld are investigated.
Keywords: welding, plastic yielding, stress and strain state, thermal sensitivity,
hardening, finite element method, software, welded plate, software package.

Problem statement and its solving method. In this work the approach
to investigation of thermomechanical states evolution in weldments based on
the formulating of nonstationary heat conductivity problem, plastic nonisothermal yielding problem, developed calculating schemes of the finite element method (FEM) and applicable software are proposed. The ability exists
to take into account a metal hardening in plastic deforming process and
thermal sensitivity. For a simplification of problem formulating the case of the
one seam imposition is considered. It is assumed a quasi-static deformation
processes and ideal thermal contact between welding parts and seam. The
seam is imposed instantaneously. The isotropic materials are considered.
By heat conductivity problem taking into account the appropriate thermal
dependences of thermophysical properties it is described the heat propagation in domain  0 during process of the weldment obtaining. This problem
is formulated both for the stage of the molten metal solidification with initial
temperature in the seam T0  TL (liquidus temperature), with initial temperature T0  T A (ambient temperature) of welding elements before joining and
for the cooling stage for sample which fully crystallized at Tmax  TS (solidus
temperature). Tmax is maximal temperature in welding joint.
The problem about of determining in domain  0 of instantaneous and
residual thermal stresses in seam and near-seam zone is formulated on
base of the plastic nonisothermal yielding theory for continuous (continuously connected) product in cooling process after complete finish of crystalliza151

tion. Accepted criterion of plastic deformation is von Mises condition modified on the isotropic-kinematic hardening case.
For solving of the nonstationary heat conductivity problem the software
based on the FEM is used. The approximate policy for solving of formulated
physically nonlinear problem about thermal stresses for welded joint also
based on the calculating schemes of the FEM is proposed.
The developed FEM software for solving of the two-dimensional problems allows the stress and strain state in welded joins of arbitrary geometrical shape to investigate. The joints can be of homogeneous and piecewise
homogeneous metals with arbitrary orientation and length of seams on assumption of instantaneous imposition of seams during single-pass welding.
Investigation of the thermomechanical fields in welded plate. As example it is studied the forming of the instantaneous and residual stresses in
sufficiently long plate obtained by single-pass and instantaneously imposed
butt welding of two plates with equal width. The stresses has been analyzed
in process of its forming and redistribution from the moment  S of complete
crystallization to the final time t  of cooling by air at ambient temperature

TA  20 C . On fig. 1 the calculating results for stresses are presented in the
plate-like joint at the beginning of the welding process and after its finish.
The distribution of the stresses 11 ,  22 , 33 and stress intensity i are
displayed depending on transverse coordinate x1 if coordinate x2  0 ,
where the centre of the Cartesian coordinate system is in the plate centre.

t  0,05 s.

t  17000 s.

Fig. 1 – Distribution of stresses and stress intensity in the central transversal
section of welded plates of titanic alloy at the beginning and final of cooling

Conclusions. In work the mathematical model of thermomechanical
processes due to welding has been proposed. The approximate policy for
solving of problem and applicable software has been developed. The regularities of stress formation on welding conditions for plates connected by butt
instantaneously imposed seam are established. These regularities are following. The arising and redistribution of stresses in welded seam and its
152

neighborhood are connected with high gradients of thermal field as well as
temperature dependence of metal properties.
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КРУЧЕННЯ ЗІ ЗГИНОМ ТА РОЗТЯГОМ
ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО СТЕРЖНЯ
Розглянуто задачу про визначення напружено-деформованого стану
пружно-пластичного стержня сталого однозв’язного поперечного перерізу, який
зазнає одночасного кручення, згину та розтягу. Задача розв’язується за
допомогою напівзворотного методу, а також методу скінченних елементів. Для
опису поведінки матеріалу стержня використовується теорія малих пружнопластичних
деформацій
Генкі – Надаї – Ільюшина.
Досліджено
вплив
параметрів навантаження на вигляд пластичних зон у перерізі стержня.
Ключові слова: стержень, розтяг, згин, кручення, напівзворотний метод,
пластичність, метод скінченних елементів, напружено-деформований стан, зона
пластичності.

Вступ. Розглянута задача про кручення зі згином та розтягом призматичного стержня однозв’язного сталого поперечного перерізу довільної форми. На відміну від класичної задачі Сен-Венана [2] прийнято, що
матеріал стержня пружно-пластичний та такий, що зміцнюється. Раніше
алгоритм розв’язування цієї задачі за допомогою введення функції депланації було наведено в [3]. У даній роботі побудований її розв’язок за
допомогою введення функції напружень та досліджений влив параметрів навантаження на розвиток пластичних зон у перерізі стержня.
Постановка задачі . Пов’яжемо один з торцевих перерізів стержня з
системою координат oxyz наступним чином: вісь oz спрямуємо вздовж
осі стержня, а осі ox та oy розташуємо в площині перерізу (рис. 1).

Рис. 1 – Призматичний стержень

Нехай бічна поверхня стержня вільна від зовнішніх зусиль, а до торців його прикладені сили, статично еквівалентні крутному моменту
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M z , згинальним моментам M x , M y та осьовій силі P . Об’ємні сили не
враховуються.
Будемо приймати, що під дією вказаних силових факторів в стержні
виникає однорідна по всій довжині осьова деформація, яка складається
з деформації осі стержня, деформації згину та з деформації, що
зв’язана з крученням стержня.
Позначимо через  – деформацію осі стержня; p , q – кривини в
площинах oxz та oyz відповідно;  – відносний кут закручування. Оскільки розв’язок прямої задачі викликає складнощі, то параметри
 , p , q ,  будемо вважати заданими і поставимо задачу визначення
напружено-деформованого стану стержня та силових параметрів, тобто
Mz , Mx , M y , P .
Скористувавшись прийнятими кінематичними гіпотезами, для переміщень ui можна записати:

ux  zy  ux ( z ) ;

u y   zx  u y ( z ) ;

(1)

uz  w( x , y )  w( z )  u x ( z ) y  u y ( z ) x ,
де  – відносний кут закручування стержня; w  x, y  – невідома функція, яка характеризує депланацію поперечного перерізу; w  z  – функція, яка визначає поступові переміщення перерізу вздовж осі z ; ux та

uy – повороти перерізів.
З урахуванням (1) ненульовими компонентами тензора деформацій
є  xz ,  yz та  zz :

 xz 

1
w

 uy ( z )  ;
  y  ux ( z ) 
2
x


1
w

 ux ( z )  ;
  x  uy ( z ) 
2
x

 z  w  z   ux ( z ) y  u y ( z ) x .

 yz 

В цьому випадку маємо єдине рівняння сумісності деформацій

 xz  yz

  .
y
x

(2)

В якості визначальних співвідношень скористуємось рівняннями теорії малих пружно-пластичних деформацій Генкі – Надаі – Ільюшина, які
для випадку нестисливого матеріалу мають вигляд

 xz  2 Gs  xz ;  yz  2 Gs  yz ;  zz  3Gs  zz ,
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(3)



12



де Gs  Gs   u  – січний модуль деформації, а  u  2 Эij Эij
– інтенсивність деформації зсуву.
Приймаючи, що напружений стан є однорідним по всій довжині стержня, єдиним з рівнянь рівноваги, яке не обертається тотожно в нуль буде:

 xz  yz

0.
x
y
Введемо функцію напруження     x, y  наступним чином:

 xz 


;
y

 yz  


.
x

(4)

Підставляючи в умову сумісності деформацій (2) вирази з (3) і (4)
отримаємо:

  1     1 



   .
 y  2 Gs  y   x  2 Gs  x 

(5)

Це відоме рівняння типу Монжа – Ампера. При Gs  G  const приходимо до рівняння Пуассона.
Таким чином, задача про визначення напруженого стану пружнопластичного призматичного стержня однозв’язного сталого поперечного
перерізу при його крученні, розтязі та згині в двох площинах зводиться
до розв’язання рівняння (5) при граничній умові
(6)

0

на контурі перерізу.
Якщо  знайдена, тоді з (4) знаходимо  xz ,  yz , а потім обчислюємо силові параметри M z , M x , M y , P за формулами:

Mz 

  x  yz  y  xz  d ,

Mx 



My 

 y  zz d ,


 x  zz d ,


P



(7)

 zz d ,



де  zz    px  qy , а  – площа поперечного перерізу стержня.
Отримання аналітичного розв’язку крайової задачі (5), (6) викликає
значні математичні складнощі, тому має сенс перейти до варіаційної
задачі і на її основі отримати числовий розв’язок.
Відомо [5], що задача (5), (6) є еквівалентною до задачі про знаходження мінімуму функціоналу
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  2    2

      4Gs  x, y   d 
 x   y 





(8)

при умові   0 на контурі перерізу.
Метод розв’язування. Функціонал (8) є нелінійним, тому для його
лінеаризації можна скористатись методом сікучого модуля [1], який дозволяє звести задачу мінімізації функціоналу (8) до послідовності лінійних задач. На кожному кроці методу січного модуля лінійну задачу можна розв’язати за допомогою метода скінченних елементів [4]. стандартна процедура якого приводить до системи лінійних рівнянь, відносно
вузлових значень функції напружень

 K   F  .

(9)

З урахуванням того, що матриця системи (9) симетрична, додатньо
визначена та така, що має стрічкову структуру, для розв’язання (9) використовується відповідна модифікація методу Гаусса [4].
Ітераційний процес методу січного модуля завершується, якщо досягнуто заданої точності

T    ,

 

      
N

N 1

і отримані значення    приймаються у якості наближеного розв’язку
задачі.
Результати числового моделювання. Під час проведення розрахунків було розглянуто пружно-пластичні стержні квадратного поперечного перерізу зі стороною a , а також кутового та хрестового поперечних
перерізів, які вписуються у квадрат зі стороною a . Матеріал стержнів –
сталь, схематизована діаграма деформування якої описується наступними співвідношеннями:


0  u   s ,
 Gu ,
u  
G  s  G1   u   s  ,  u   s ,
де G – модуль зсуву матеріалу стержня; G1 – модуль зміцнення;  u –
інтенсивність деформації зсуву;  s – межа текучості.
В якості базового для методу скінченних елементів був використаний
чотирикутний ізопараметричний скінченний елемент. За необхідності під
час побудови скінченно-елементної моделі він легко модифікується у
трикутний. Типові скінченно-елементні моделі, що були використані під
час розрахунків, наведені на рис. 2.
Для кожного з стержнів було проведено чотири розрахунки. У першому розглядалося кручення, у другому – одночасне кручення зі згином
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відносно осі ox , у третьому – одночасне кручення зі згином відносно
осей ox та oy , у четвертому – одночасне кручення, згин відносно осей
ox і oy та розтяг вздовж осі oz .

Рис. 2 – Скінченно-елементні моделі перерізів стержня

У табл.1 наведені зони пластичності для різних випадків деформування стержня.
Таблиця 1 – Зони пластичності для різних випадків деформування стержня




,

p

,

p ,
q
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Продовження таблиці 1 – Зони пластичності для різних випадків
деформування стержня

,

p ,
q ,


Розрахунки проведені при наступних значеннях безрозмірних пара  3, 0 ,
метрів:   0,5 ; p  0,8 ; q  0,8 , 
2
pa
qa
2a
 
де
 
;
p 
;
q 
;

.
s
3 s
3 s
3 s
Також було прийнято G1  0, 01G .
Висновки. Проведені розрахунки свідчать, що завдання ненульових
значень кривин p і q та осьової деформації  можуть змінювати якісну
картину розвитку пластичних зон, сприяючи більш ранньому виникненню пластичних деформацій в частинах перерізу стержня, які зазнають
додаткове навантаження. В усіх розрахунках було також отримано відповідні значення силових параметрів Mz, Mx, My, P. Перспективним напрямком подальших досліджень є застосування диференційно-нелінійних варіантів теорії пластичності для визначення напружено-деформованого стану стержня, що знаходяться в умовах складного комбінованого навантаження.
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КРУЧЕНИЕ С ИЗГИБОМ И РАСТЯЖЕНИЕМ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ
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растяжение. Задача решается с помощью полуобратного метода, а также
метода конечных элементов. Для описания поведения материала стержня
используется теория малых упругопластических деформаций Генки – Надаи –
Ільюшина. Исследовано влияние параметров нагружения на вид пластических
зон в сечении стержня.
Ключевые слова: стержень, кручение, изгиб, растяжение, полуобратный
метод, пластичность, метод конечных элементов, зона пластичности.
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TORSION WITH BENDING AND TENSION
OF AN ELASTIC-PLASTIC ROD
The problem of determining the stress-strain state of an elastic-plastic rod under
acting of tensile force, bending and torsion moments is considered. The problem is
solved by a semi-inverse method and the finite element method. To describe the
behavior of the rod material is used the theory of small elastic-plastic deformations
Genki-Nadai-Ilyushina The influence of loading parameters on plastic zone
configuration is investigated.
Keywords: rod, torsion, bending, stretching, plasticity, finite element method, plastic
zone.

The problem of torsion with bending and stretching of a prismatic rod with
cross-section of arbitrary shape is considered. In contrast to the classical
Saint-Venant problem [2], it is accepted that material of a rod is elasticplastic and hardening. Previously, an algorithm for solving this problem by
introducing the deplanation function was given in [3]. In the present work, its
solution was constructed by introducing the stress function and the influence
of loading parameters on the development of plastic zones in the crosssection of the rod is studied.
One of the end sections of the rod is associated with the coordinate system oxyz as follows: the axis oz is directed along the axis of the rod and the
axes ox and oy are located in the plane of the section.
It is assumed that the lateral surface of the rod is free from external
forces, and forces are applied to its ends that are statically equivalent to torque M z , bending moments M x , M y , and axial force P . Volume forces
are not taken into account.
It is also assumed that under the influence of the indicated force factors,
an axial deformation, uniform over the entire length, arises in the rod, consisting of deformation of the axis of the rod, bending strain, and deformation
associated with torsion of the rod.
To solve the problem, the semi-inverse method is used, when the deformation of the axis of the rod, curvatures and the relative twist angle are given, and the parameters of the stress-strain state of the rod and the magnitude of the force parameters are determined already in the solution process.
Using the accepted kinematic hypotheses and physical equations of the
theory of small elastic-plastic deformations of the Hencky-Nadai-Ilyushin, the
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problem of determining the stress state of an elastic-plastic prismatic rod of a
single-connected constant cross-section during its torsion, stretching, and
bending in two planes reduces to solving a boundary value problem for a
Monge-Ampère type equation with respect to the stress function. Considering the fact that obtaining an analytical solution to such a boundary value
problem causes significant mathematical difficulties, a transition has been
made to the equivalent variational problem [5] in order to obtain a numerical
solution on its basis.
Since the obtained functional is nonlinear, the method of the secant
module [1] was used to linearize it, which made it possible to reduce the
problem of minimizing the functional to a sequence of linear boundary value
problems. At each step of the secant module method, the linear problem is
solved by the finite element method [4]. The standard procedure of this method leads to a system of linear equations with respect to the nodal values of
the stress function, which is solved by the Gauss method.
Four calculations were performed for each of the rods. The first considered torsion, in the second - simultaneous torsion with bending relative to
the axis ox , in the third - simultaneous torsion with bending relative to the
axes ox and oy , in the fourth - simultaneous torsion, bending relative to the
axes ox and oy and stretching along the axis oz .
Plasticity zones are given for various cases of rod deformation. The calculations show that non-zero values of curvature and axial deformation can
change the qualitative picture of the development of plastic zones, contributing to the earlier occurrence of plastic deformations in parts of the crosssection of the rod that are experiencing additional load.
In all calculations, the corresponding values of the power parameters
M z , M x , M y , P were also obtained.
A promising direction for further research is the application of differentialnonlinear variants of the theory of plasticity to determine the stress-strain
state of a rod operating under conditions of complex combined loading.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ОБЗОР)
Рассмотрено состояние технологий исследования и неразрушающего
контроля прочностных и динамических свойств неоднородных конструкций на
основе
голографической
интерферометрии,
спекл-интерферометрии,
высококогерентной и низкокогерентной классической интерферометрии.
Приведены их особенности, области эффективного применения.
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интерферометрия,
спеклинтерферометрия, классическая интерферометрия, новые технологии, области
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Введение. Обеспечение прочности, несущей способности и других
свойств конструкций и их элементов, особенно при наличии в них различных неоднородностей, остается в числе актуальных и чрезвычайно
сложных проблем. В последние десятилетия в исследованиях и неразрушающем контроле неоднородных конструкций возрастающее применение находят технологии, преимущественно цифровые, основанные
на интерференционно-оптических методах – голографической интерферометрии (ГИ), спекл-интерферометрии (СИ), высококогерентной и
низкокогерентной классической интерферометрии [1 – 24]. Использование указанных методов позволяет бесконтактно получать наглядную
качественную и достаточно точную количественную информацию о статических и нестационарных полях микро- и наноперемещений поверхности контролируемого объекта под влиянием различных факторов.
Далее по этим перемещениям можно давать оценку напряженнодеформированного состояния (НДС) объекта, выявлять его конструктивные несовершенства, технологические дефекты, эксплуатационные
повреждения, прослеживать развитие трещин и др.
В обзоре представлены некоторые новые разработки в этой области, а
также состояние соответствующих динамично развивающихся технологий.
Голографические технологии. Голографическая интерферометрия
считается наиболее развитым и широко используемым способом исследования и неразрушающего контроля неоднородных тонкостенных
конструкций. Под этим способом понимаются методы сравнения двух
или более когерентных волновых фронтов, несущих информацию об
исследуемом объекте, из которых, по крайней мере, один волновой
фронт получен с использованием голографии, то есть посредством ре© Ю. М. Селиванов, С. С. Кузенный, 2019
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гистрации и последующего восстановления амплитудно-фазового распределения волнового фронта [1, 14, 19]. Уникальными достоинства
голографических методов являются возможность одновременного наблюдения поверхности площадью 10 кв. м. и более, а также отсутствие
принципиальных ограничений на форму, состояние поверхности и материал испытываемого объекта.
Основы анализа голографических интерферограмм. Если различие между сравниваемыми состояниями объекта вполне описывается
некоторой векторной функцией перемещений его поверхности
L  L  x, y, z, t  , то для освещенности I  I  x, y, z, t  наблюдаемого на
голографической интерферограмме изображения объекта в общем случае справедливо выражение [1]

I  I0

1
T

t0 T
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 t


exp i  K  V     d   d t


 t0




2

,

(1)

где I0  I0  x, y, z   освещенность изображения объекта в стационарном
состоянии; T – длительность экспозиции; t и   t – время; t0  время
начала экспонирования; i − мнимая единица; V     V  x, y, z, t  – ско-

рость движения поверхности во время экспонирования; K  K  x, y, z  –
вектор чувствительности оптической схемы, который по направлению совпадает с биссектрисой угла 2  между направлениями освещения и наблюдения точки поверхности, а величина его равна K   4 cos   /  ; 
– длина волны используемого излучения.
Внутренний интеграл в (1) определяет перемещение поверхности на
текущий момент t . Подмодульное выражение в целом описывает интерференцию между оптическими полями, которые соответствуют всем
положениям поверхности в процессе экспонирования, и зависит от метода получения интерферограммы. Очевидно, что центры темных интерференционных полос объединяют точки поверхности объекта, где
выполняется условие I  min , а центры светлых полос – точки, где выполняется условие I  max . После вычисления интеграла (1) при одном
из этих условий получается уравнение, которое является основой для
определения перемещений поверхности объекта по интерферограмме.
Оно включает усредненное по времени приращение вектора перемещений L и имеет корни, прямо связанные с порядковыми номерами
интерференционных полос N.
При использовании одной пары значений K и N это уравнение позволяет получить одну составляющую вектора перемещений в точке –
его проекцию на направление вектора K . Если этого недостаточно для
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оценки НДС объекта, необходимо для каждой точки получить две и более пар значений K и N и затем по ним определить величину вектора
перемещений, его проекции на координатные оси, деформации и напряжения.
В исследованиях и неразрушающем контроле чаще всего применяются двухэкспозиционная ГИ (метод двойной экспозиции, двухимпульсный
метод) и ГИ с усреднением во времени (метод усреднения во времени,
метод Пауэлла – Стетсона). Реже используются стробоскопическая ГИ
(стробоголографический метод) и ГИ в реальном масштабе времени (реально-временной метод). Возрастающее применение находят метод
комбинированных голографических интерферограмм и цифровая ГИ.
Теоретическое обоснование, техника эксперимента, аппаратурное
оснащение, интерпретация опытных данных, особенности практического применения методов ГИ обстоятельно изложены в соответствующих
многочисленных публикациях [1 – 3, 5, 6, 9, 14, 15, 19 – 22]. Методы ГИ
продолжают развиваться и совершенствоваться, находят новые практические приложения. Остановимся на некоторых новых разработках в
области голографических технологий.
Анализ интерферограмм по приведенной плотности полос.
Известно, что количественная интерпретация интерферограмм позволяет получить наиболее полную информацию о НДС конструкции, что
достигается путем определения по интерферограммам трех компонент
u , v и w вектора перемещения L . Однако, в настоящее время отсутствуют универсальные средства автоматизации этого процесса, что является сдерживающим фактором для широкого использования количественной интерпретации. Кроме того, необходимо решать проблему
определения оптимального параметра сглаживания при решении некорректной задачи – аппроксимации дискретных данных, получаемых с
погрешностью в результате расшифровки интерферограмм.
Качественная интерпретация интерферограмм по простоте и оперативности существенно превосходит количественный подход и может
быть весьма эффективной при выявлении и оценке непосредственно
неоднородностей НДС контролируемого объекта. При этом анализируется плотность (густота) интерференционных полос, сопровождающих
аномалии поверхностных деформаций нагружаемого объекта в зонах
неоднородности НДС. Высокая точность результатов исследований
таким способом достигается лишь в отдельных случаях, когда влиянием формы поверхности исследуемого образца, параметров оптической
схемы его освещения и наблюдения на плотность полос можно пренебречь. Как правило, это – центральная зона интерферограммы. В периферийных зонах интерференционной картины результаты чаще всего
неудовлетворительные.
В исследованиях НДС конструкций наибольший интерес представляют не полные поля деформаций и напряжений, а лишь зоны их экстремумов. По этим зонам судят о концентраторах напряжений конструкции,
ее несовершенствах и дефектах, наиболее вероятной картине начала
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разрушения, прочности и других свойствах, а также определяют направления шагов оптимизационных доработок. Рассматриваемый ниже
подход к анализу голографических интерферограмм позволяет существенно повысить эффективность выявления и оценки экстремумов механического НДС неоднородной оболочечной конструкции.
Суть данного подхода заключается в том, что при оценке i  ой неоднородности НДС контролируемой конструкции сравниваются не максимальные значения плотности полос ( i ), то есть градиенты поля прогибов на отдельных участках исследуемой поверхности, как при обычной качественной интерпретации интерферограмм, но непосредственно
максимальные линейные деформации этих участков [3].
Для этого на тестовой голографической интерферограмме контролируемого образца, как обычно, находят зоны экстремумов плотности
интерференционных полос, то есть места локализации неоднородностей НДС конструкции; в этих зонах регистрируют величину и направление максимальной местной плотности полос – i max и  i .
Затем находится приведенная величина максимальной плотности по

лос в i  ой зоне i max . С этой целью значения i max делят на местный
оптико-геометрический коэффициент ki , который учитывает форму исследуемой поверхности, параметры ее освещения и наблюдения и в общем случае определяется по формуле ki  1  cos  cos   , где   угол
между векторами L и K в заданной точке.
Для цилиндрической оболочки под внутренним давлением при ее
исследовании с использованием оптической схемы центрального освещения и наблюдения коэффициент ki по длине оболочки остается
практически постоянным ( ki  1 ), но в ее окружном направлении, а также по поверхности сферической оболочки изменяется от ki  1 (в центре) до ki  3,5 и более (в периферийной зоне).


Далее вдоль направления i max вычисляется относительная величина изменения шага h полос (  h i  h j  h j 1 h j 1 , где j – номер
интерфе-ренционной полосы), то есть абсолютное значение максимальной линейной деформации.


Оценка неоднородности НДС дается по величинам i max ,  i ,  h i .
Представленный подход сочетает преимущества качественного и количественного анализа интерферограмм, так как предполагает сравнительно быстрое определение всех потенциально важных (с экстремумами НДС) зон конструкции и несложный анализ плотности полос интерференционной картины только в этих квазиплоских зонах с приведенными
(одинаковыми) оптико-геометрическими параметрами. Таким образом,
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при приемлемой простоте реализации подход обеспечивает надежные
как в центре, так и на периферии интерферограммы результаты, которые
по точности приближаются к данным более трудоемкой количественной
интерпретации. Очевидно, несложно увеличить эффективность подхода
путем автоматизации обработки полос в потенциально важных зонах.
На основе анализа интерферограмм по приведенной плотности полос
созданы три взаимодополняющие голографические методики диагностики показателей разрушения оболочечных элементов в предположении применимости деформационного критерия прочности [3, 4].
Преимущество этих методик по сравнению с существующими состоит в
сочетании простоты прогнозирования и повышенной достоверности получаемых данных о наиболее деформируемой (напряженной) зоне, направлении максимальных деформаций и ориентации начальной макротрещины сложных оболочечных элементов конструкций из стеклопластика, углепластика и других, подобных им по деформационно-прочностным
свойствам материалов.
Метод комбинированных голографических интерферограмм.
Состояние голографических исследований и контроля в силу специфики используемых методов не позволяет удовлетворить растущие
потребности практики проектирования, изготовления и дальнейшей
эксплуатации сложных промышленных объектов в условиях нестационарного нагружения. В частности, использование двухэкспозиционной ГИ требует применения мощных и соответственно дорогостоящих лазеров импульсного или непрерывного излучения. ГИ с усреднением во времени эффективна только при исследовании стационарных (гармонических) колебаний и т.п.
Суть рассматриваемого метода состоит в экспонировании двух состояний контролируемой поверхности: неподвижного (статического) в
течение времени TС   T , где коэффициент   1 , и подвижного – в
течение времени TД  1    T ; тогда, очевидно, TС  TД  T – продолжительность экспозиции. При таком экспонировании выражение для
освещенности точки поверхности на ее восстановленном изображении
(1) принимает вид [15]
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exp i  K  V     d   d t  .
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(2)

Используя соотношение (2), путем аналитического или численного
интегрирования можно получить формулы и графики для освещенности изображения поверхности на комбинированной интерферограмме,
которые посредством параметра X (функции амплитуды или скорости, других параметров движения) связывают картину полос на интерферограмме с полем перемещений поверхности при различных законах ее движения во время голографирования [3, 15].
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Так, при движении поверхности по закону L  x, y, z, t   A e t или





L  x, y, z, t   A 1  e t , где A  A  x, y, z, t  – амплитуда, из (2) получается
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Графики функции (3) при различных значениях коэффициента  показаны на рис. 1.

Рис. 1 – Расчетные графики освещенности точки поверхности,
движущейся по экспоненциальной зависимости ( t0 = 5 с, T = 45 с,  = 0,029),
на комбинированной интерферограмме

Из графиков, построенных с использованием соотношения (2), следует, что максимальная яркость интерференционных полос убывает с
ростом параметра X . Общее количество порядков различающихся полос
существенно зависит от величины коэффициента  . Причем на графике, соответствующем   0,5  0,1 , различается максимальное количество полос. Кроме того, при увеличении  чувствительность метода к
перемещениям (величина, обратная шагу полос) заметно снижается.
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Характерный результат использования метода комбинированных голографических интерферограмм в диагностических исследованиях нестационарных состояний неоднородных конструкций представлен на рис. 2.

Рис. 2 – Комбинированная интерферограмма стальной оболочки,
нагретой до 60оС, при свободном охлаждении до 25оС.

Алгоритм расшифровки комбинированных интерферограмм состоит
в следующем. Пусть закон движения наблюдаемой поверхности определен, например L  x, y, z, t   A e t , вектор чувствительности K в
каждой ее точке известен, с помощью формулы (3) построен расчетный
график освещенности точки на комбинированной интерферограмме,
соответствующий этому закону и параметрам эксперимента. Величину
вектора в произвольной точке М поверхности можно установить с использованием (2) на любой момент времени t следующим образом.
По интерферограмме определяется порядок интерференционной
полосы в заданной точке  M  , и по графику находится соответствующее значение аргумента ( X M ).
Поскольку X  K  A  K  A cos  и величина K известна, то по
значению X M , с учетом закона движения поверхности, вычисляется
величина амплитуды перемещения точки

AM 


XM ,
4 cos  cos 

(4)

а затем – и величина вектора перемещения в заданный момент времени t

LM  t1   AM e t .

(5)
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В формуле (4)  – угол между векторами A и K .
Результаты апробации [3] показывают, что метод может успешно
применяться для бесконтактного измерения нестационарных полей поверхностных деформаций сложных неоднородных элементов конструкций
при воздействии на них тепловых полей, механических нагрузок, других
факторов и, таким образом, существенно расширяет прикладные возможности ГИ. Его применение дает возможность получать высокоинформативные качественные и количественные данные о поле неустановившихся перемещений контролируемого объекта на любой момент
его деформирования, используя для этого лазеры непрерывного излучения небольшой выходной мощности (вместо традиционно применяемых
дорогостоящих мощных источников) и, соответственно, относительно
недорогие компактные голографические измерительные установки.
Методы цифровой голографической интерферометрии. Для
методов классической (аналоговой) ГИ при высоком качестве интерферограмм характерны сравнительно узкие диапазоны измеряемых микроперемещений и чувствительности, значительные трудозатраты при
регистрации и особенно при обработке интерферограмм, наличие высокоразрешающих регистрирующих сред и др. Это соответственно ограничивает практическое использование классической ГИ в измерениях. С появлением высокоразрешающих цифровых видеокамер технического зрения в мире начался постепенный переход к цифровым методам
ГИ, которые в настоящее время развиваются и все шире используются в
дефектоскопии и диагностике технических малогабаритных объектов,
вытесняя аналоговые методы ГИ [2, 6, 16, 20, 21].
Суть цифровой ГИ заключается в том, что регистрация голограмм
осуществляется на матричный светочувствительный сенсор (рис. 3), и
полученные таким образом изображения (цифровые голограммы) фиксируются в памяти компьютера.

1 – лазер; 2 – делитель светового пучка; 3 – линза; 4 – наблюдаемая поверхность;
5 – диафрагма; 6 – делительный кубик; 7 – CCD-камера; 8 – компьютер
Рис. 3 – Принципиальная схема регистрации цифровых голограмм

170

Последующая цифровая обработка таких голограмм с использованием, в частности, двойного Фурье-преобразования позволяет раздельно восстановить зарегистрированные на них распределения амплитуд и фаз в объектном (предметном) пучке. При этом фаза в каждой
точке вычисляется как аргумент комплексного числа

( х, y, zi )  arctg

Im u0 ( х, y, zi )

Re u0 ( х, y, zi )

,

где u0 ( х, y, zi ) – массив после второго Фурье-преобразования; zi – расстояние от приемного сенсора (голограммы) до рассматриваемой точки.
Результат вычитания фазовых распределений до и после нагружения
образует интерферограмму, которая показывает распределение разности фаз по поверхности объекта, несложно пересчитываемое в распределение перемещений.
Для построения картины разности фаз, кроме двойного Фурьепреобразования, применяются и другие цифровые методы: трехпиксельный метод, прямое вычисление разности фаз (без построения
интерферограммы) и интерференционные фильмы. При этом распределение яркости интерференционных полос имеет разрывы в фазах  2   n , которые затем устраняются с использованием алгоритма дециклизации. Полученное распределение чувствительно к направлению перемещения, чего не наблюдается в аналоговой двухэкспозиционной ГИ. Это сразу решает проблему определения знака перемещений и существенно облегчает расчет полной картины разности
фаз в плоскости объекта.
Методы цифровой голографии основаны на использовании специализированных цифровых видеокамер в качестве устройства для регистрации голограмм. В настоящее время производители камер технического зрения предлагают широкий выбор изделий различного функционального назначения. Цифровые ПЗС-камеры с 10-40 миллионами пикселей и более являются стандартными. Их применение обеспечивает
построение последовательности голограмм нестационарных перемещений практически в режиме реального времени. Попарным сравнением смежных голограмм из этой последовательности можно получать
картину (интерференционный фильм) изменения перемещений во времени [6].
Использование камеры как устройства регистрации цифровых голограмм зависит от способа передачи данных от камеры к компьютеру, а
также наличия возможности внешнего управления параметрами камеры, такими как внешний запуск, установка экспозиции, усиление, цветопередача и т. д. В частности, применение CCD-камеры Pulnix TM-132015CL, современного ПК, программно-аппаратной среды Labview и программно-вычислительной среды Matlab дает возможность полностью
совместить процессы регистрации с процессами обработки и представления результатов.
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Цифровые методы позволяют существенно расширить возможности
голографических измерений, а именно – регистрировать существенно
большие (до 100 мкм) перемещения, которые нельзя получить прямым
методом двух экспозиций, и определять перемещения нанометрового
диапазона. Первое достоинство является следствием того, что для вычисления интерферограммы большого перемещения, выходящего за
пределы корреляционных свойств регистрирующей системы, можно
использовать сумму его пошаговых голограмм, не выходящих за эти
пределы – метод фазового сложения. Второе преимущество следует
из того, что в цифровой голографии вычисляется, например, методом
прямого расчета, распределение разности фаз между двумя состояниями объекта даже в том случае, когда на интерферограмме нет полос, и данную информацию можно использовать для определения поля
перемещений.
Следует отметить, что регистрация голограмм методами цифровой
голографии не только не дает какого-либо преимущества перед
методами регистрации на фоточувствительные материалы (фотоэмульсии, фототермопласт и т. п.), но и приводит к существенному
снижению качества восстановленного изображения. Причина этого –
сильный спекл-шум, связанный с существенно меньшей разрешающей
способностью цифровых видеокамер (до 400 лин/мм) по сравнению с
классическими фоточувствительными средами для голографии (от 1000
до 5000 лин/мм, хотя в частных случаях достаточно 300 лин/мм).
С другой стороны, современные методы цифровой голографии
значительно превосходят классические методы ГИ по таким параметрам, как чувствительность, помехозащищенность, быстрота получения конечного результата и наглядность его представления. Они
легко встраиваются в автоматизированные измерительные комплексы
и могут быть эффективно использованы как в лабораторных, так и в
производственных условиях. Цифровая голография непрерывно
развивается, расширяя диапазон измерений, возможности автоматизации, улучшая наглядность представления результатов.
Технологии на основе спекл-интерферометрии относятся к группе наиболее динамично развивающихся оптических высококогерентних
методов анализа перемещений и деформаций поверхности конструкций, их элементов и материалов. В основе этих технологий лежит регистрация и последующий анализ хаотических пространственных интерференционных структур (спеклов), которые формируются диффузно
отражающим объектом при его освещении монохроматическим когерентным светом [17, 18].
Спеклы  это результат интерференции света, отраженного от микрообластей рассеивающей поверхности, каждая из которых вносит свой
вклад в фазу падающего на нее светового потока. В пространстве спекл
имеет сигарообразную форму и ориентирован в сторону распространения; его размеры увеличиваются по мере удаления от поверхности.
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Ширина спекла обычно составляет 4÷100 мкм, поэтому спекл-структуры
можно наблюдать и фиксировать фото- или видеокамерой.
Картина мгновенного распределения спеклов связана с микроструктурой (шероховатостью) и пространственным положением (полем перемещений) поверхности, а также разрешающей способностью
системы, используемой для ее наблюдения. Она сдвигается с изменением точки освещения и точки наблюдения, зависит от расстояния
до точки наблюдения и от скорости движения самой поверхности. Таким образом, наблюдаемая картина спеклов содержит информацию
обо всех указанных факторах. Способы регистрации и дешифровки
таких картин составляют совокупность методов спекл-метрологии, из
которых в исследованиях и диагностировании прочности конструкций
и их элементов наибольшее применение находят методы СИ.
Методы СИ основаны на сложении (интерференции) предметного
поля, имеющего спекл-структуру, с опорной волной в виде плоской либо сферической волны или другого поля со спекловой структурой.
Практический интерес представляет СИ с использованием опорного
поля со спекловой структурой, поскольку позволяет эффективно исследовать трехмерные поля статических и динамических микроперемещений поверхности [2, 7, 8, 11, 13, 22]. Ее разновидность – электронная
спекл-интерферометрия (ЭСИ), базирующаяся на современных цифровых средствах регистрации суммарных спекл-картин и развитом программно-алгоритмическом обеспечении их обработки, называется
также цифровой ЭСИ. К основным методам ЭСИ относятся корреляционная ЭСИ, временная фазосдвиговая ЭСИ, пространственная фазосдвиговая ЭСИ, ширография, ЭСИ с использованием Фурье-преобразования спекл-интерферограммы и гетеродинная ЭСИ.
Наиболее простым и распространенным методом ЭСИ является
корреляционная ЭСИ, которая основана на определении взаимной
корреляции двух спекл-интерферограмм, полученных при разных состояниях объекта, например, до и после его нагружения. Очевидно,
что в этих состояниях распределения фазы предметного (объектного)
поля и, следовательно, освещенности в результирующей спеклструктуре будут тоже разными.
Корреляционное сравнение спекл-интерферограмм обычно осуществляется путем их регистрации цифровым фотоприемником при фокусировке изображения на плоскость ПЗС-матрицы, последующего
компьютерного попиксельного вычитания и отфильтровывания шумов
на результирующей картине. В итоге участки изображения поверхности, где перемещения отсутствуют или отличаются на целое число
полуволн используемого излучения, становятся темными, поскольку
случайные функции их освещенности на сравниваемых спеклкартинах являются скоррелированными, то есть их разность минимальна. Соответственно участки, где эти функции максимально декоррелированы, становятся наиболее яркими. Таким образом, на экране дисплея формируется достаточно контрастная картина темных и
светлых корреляционных полос (до 10 порядков), которая описывает
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изменение поля перемещений поверхности, обусловленное нагрузкой.
Количественный анализ картины полос спекл-корреляции не содержит
принципиальных затруднений, однако для упрощения этой процедуры
регистрацию нормальной и тангенциальных компонент вектора перемещений осуществляют раздельно с использованием соответствующих по чувствительности интерферометров (рис. 4).
Корреляционная ЭСИ успешно использовалась для обнаружения
расслоений в защитных покрытиях, исследования вибраций и статических деформаций деталей энергетических установок и определения
перемещений у вершины трещины, при контроле микроперемещений
поверхности, остаточных напряжений у круговых отверстий и в зонах
сварных швов в натурных условиях, при оценке скорости деформирования растягиваемых образцов с отверстием и др.

а

б

1 – лазер; 2 – исследуемая поверхность; 3 – делитель; 4 – диффузное зеркало;
5 – объектив; 6 – регистратор; N – порядок светлой полосы корреляции
Рис. 4 – Схемы определения нормальной (а) и тангенциальной (б) компонент
вектора перемещения методом корреляционной спекл-интерферометрии

Корреляционная ЭСИ успешно использовалась для обнаружения
расслоений в защитных покрытиях, исследования вибраций и статических деформаций деталей энергетических установок и определения
перемещений у вершины трещины, при контроле микроперемещений
поверхности, остаточных напряжений у круговых отверстий и в зонах
сварных швов в натурных условиях, при оценке скорости деформирования растягиваемых образцов с отверстием и др.
Метод позволяет измерять перемещения поверхности величиной
до 5  с погрешностью не менее  2 . Его существенным преимуществом является простота реализации реально-временного варианта, т. е.
возможности изучения динамического деформирования поверхности на
экране монитора.
Методы временной фазосдвиговой ЭСИ по сравнению с корреляционной ЭСИ являются более сложными, однако дают возможность
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существенно повысить точность измерения микро- и наноперемещений
поверхности. Во временной фазосдвиговой ЭСИ для определения величин и разницы фаз интерференционных полос до и после нагружения
используются различные фазосдвиговые устройства и алгоритмы. Но
для каждого состояния поверхности пошагово формируют несколько
(до пяти) спекл-интерферограмм, при этом поверхность должна оставаться неподвижной.
Корректное использование временной фазосдвиговой ЭСИ возможно лишь при определении статических перемещений поверхности.
Теоретически ее чувствительность к перемещениям может быть очень
высокой, на практике же достигает значений  300 .
В пространственной фазосдвиговой ЭСИ для определения разницы фаз интерференционных полос до и после нагружения все сдвинутые по фазе с малым шагом спекл-интерферограммы регистрируются практически одновременно, что нейтрализует влияние вибрации и
большинства других движений поверхности как жесткого целого на результаты измерений. Эту интерферометрию можно применять в производственных условиях.
Методы временной и пространственной фазосдвиговой ЭСИ широко используется для решения задач экспериментальной механики.
Известны их применения в измерении параметров разрушения изгибаемого балочного образца бетона, армированного стальными волокнами, раскрытия трещин в бетонных образцах с центральным надрезом при определении коэффициента интенсивности напряжений K I в
образцах из различных конструкционных материалов с краевой поперечной трещиной при изгибе, для оценки деформаций на краю пластины из углепластика при изгибе и полей трехмерных деформаций
поверхности коробки передач автомобиля. Методы показали также хорошую эффективность в технической диагностике элементов и материалов конструкций, в частности при контроле сотовых структур,
сварных швов, внутренние трещины в трубопроводах и др.
Ширография (от англ. shear – сдвиг) является наиболее интенсивно развивающимся когерентно-оптическим методом исследования
и контроля конструкций на основе алгоритмов фазосдвиговой ЭСИ
[24]. Его суть состоит в следующем. Тестируемый шероховатый объект частично или полностью освещается когерентным светом, который
при отражении попадает на сдвиговый элемент (например, бипризма
Френеля), размещенный перед объективом ССД-камеры. После сдвигового элемента формируются два поперечно сдвинутые изображения
(спекл-поля), которые интерферируют друг с другом, образуя
пространственную хаотическую микроинтерференционную картину.
Слой этой картины, оказавшийся в плоскости матрицы на основе
приборов зарядовой связи (ПЗС-матрицы) ССД-камеры, регистрируется и
вводится в компьютер.
Полученные микроинтерференционные спекл-картины, записанные
для двух состояний (до и после изменения параметров нагружения),
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сравниваются и обрабатываются по специальной программе. В результате на экране монитора появляется изображение наблюдаемой поверхности с четкими макроинтерференционными темными и светлыми
полосами или широграмма. Широграмма несет информацию о деформационных смещениях поверхности от нагрузки в виде производных от
компонент вектора перемещений ее точек в направлении сдвига. Поэтому зоны концентрации деформаций и напряжений разделяются на
меньшие смежные области, соответственно с положительными и отрицательными углами наклона местного рельефа поля перемещений;
формы колебаний поверхности также необычны – в виде уровней величин указанных производных.
Ширография позволяет оперативно выявлять перемещения поверхности с хорошим разрешением (несколько микрометров), не требует использования специальных устройств или сложных сканирующих механизмов. Согласно ширографической технологии интерферирующие пучки света проходят до сдвигового элемента по одному и тому же каналу. Это обеспечивает методу нечувствительность к вибрациям объекта как жесткого целого и позволяет использовать его в промышленных и полевых условиях. Метод применялся в измерении деформаций конструкций и их элементов при колебаниях и статическом
нагружении, может использоваться для отображения действующих напряжений.
В последние годы ширография находит эффективное и возрастающее применение в диагностике механических свойств и других показателей качества оболочечно-пластинчатых конструкций, изготовленных
из металлических и композиционных материалов. Это – элементы и
узлы авиационных и космических конструкций (сотовые панели, тонколистовые металлические панели, полученные с использованием точечной сварки, тонкостенные трубы из стеклопластика, оболочки из углеродных композиционных материалов), автомобильные шины, печатные
платы и др. В диагностических обследованиях используются, как правило, компактные ширографические установки.
К недостаткам метода следует отнести высокую стоимость выпускаемых ширографических систем (до $ 100 000 при площади охватываемой
видеокамерой сцены до 1 м 2), а также их ограничения по кривизне контролируемой поверхности (квазиплоские участки).
Методы ЭСИ с использованием Фурье-преобразования спеклинтерферограммы рассматриваются как одно из направлений пространственной фазосдвиговой ЭСИ и используют при исследовании
динамических деформаций, однако их чувствительность на порядок
меньше чувствительности временной фазосдвиговой ЭСИ.
В гетеродинной ЭСИ перемещения объекта определяются путем
модуляции длины волны и интенсивности используемого лазерного излучения различными способами. В частности, исследуемая поверхность
освещается двумя пучками с определенной разницей хода с двух противоположных сторон под одинаковым углом (рис. 4); перемещения определяются путем анализа интерференции этих пучков после отражения.
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Метод дает возможность измерять перемещения величиной до 200 мкм с
погрешностью ~1 нм и поэтому используется в прецизионных измерениях
и мониторинге статических деформаций и вибраций элементов микроконструкций.
Методы СИ не предъявляют жестких условий к разрешающей способности регистрирующей среды, имеют хорошие показатели чувствительности, точности и оперативности измерений при пониженной чувствительности к внешним помехам. Возможности практического приложения методов возрастают в связи с внедрением в исследования новых
более совершенных средств и технологий цифровой регистрации и обработки интерферограмм.
Современные варианты методов классической интерферометрии. Методы оптической интерферометрии применяются при решении задач технической диагностики микро- и нанорельефа поверхностей конструкций, их элементов и материалов. Как известно, надежное
и точное определение начала и развития локальных изменений рельефа поверхности контролируемого образца на этих уровнях имеет
большое значение в прогнозировании его прочности и ресурса, особенно при циклических нагрузках.
Современные методы оптической интерферометрии и соответствующие измерительные системы, сохраняя принципы и схемы классической интерферометрии, базируются на высококогерентных (лазерных) и низкокогерентных (ламповых и др.) устройствах освещения,
скоростных компьютерах и цифровых видеокамерах с матричными
мегапиксельными сенсорами для регистрации изображений, высокоэффективном программно-алгоритмическом обеспечении для обработки интерференционных картин [5, 12, 23]. Качественный скачок в
развитии методологии и технического оснащения оптической интерферометрии позволил значительно повысить скорость и точность обработки наблюдаемых картин по сравнению с ранее применявшимися
технологиями на основе визуального анализа.
В настоящее время наиболее распространенными являются методы лазерной одноволновой, двухволновой и многоволновой интерферометрии, сканирующей интерферометрии в белом свете и интерферометрии с непрерывным изменением длины волны.
В методах лазерной одноволновой интерферометрии (временная и пространственная фазосдвиговая интерферометрия) используются
различные фазосдвиговые алгоритмы, которые обеспечивают высокую
точность измерения фазы интерференционных полос и, следовательно,
нанорельефа наблюдаемой поверхности. Временную фазосдвиговую
интерферометрию применяют в диагностировании поверхности в ее статическом состоянии. Разрешающая способность метода может достигать
0,3 нм при максимальных величинах перепада высот рельефа   4 .
Пространственная фазосдвиговая интерферометрия не предъявляет
строгих требований к стабильности картин полос в процессе измерений и поэтому применяется в неразрушающем контроле и технической
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диагностике элементов конструкций при их неустановившемся деформировании и вибрации. Однако при таких же максимальных перепадах высот рельефа разрешающая способность метода значительно
ниже (~30 нм).
Возможность значительно расширить диапазон контролируемых высот рельефа дают методы лазерной двух- и многоволновой интерферометрии, но они сложнее в реализации.
Методы сканирующей интерферометрии в белом свете
основаны на сравнении длин оптических путей предметного (отраженного от поверхности) и опорного низкокогерентных пучков в двулучевых интерферометрах. В данном случае интерференционные
полосы формируются только в очень узкой (1÷2 мкм ) зоне пространства у исследуемой поверхности в виде синусоидального цуга
(карелограммы). Полоса 0-го порядка карелограммы (плоскость, в
которой оптическая разность хода сравниваемых лучей равна нулю),
пересекая рельеф поверхности, образует на ней наиболее контрас тную интерференционную полосу. Путем механического сканирования поверхности по нормали к ней, регистрации на каждом шаге этой
наиболее контрастной полосы и обработки серии полученных интерферограмм формируется топограмма поверхности. Сканирующая
интерферометрия в белом свете применяется в измерениях нанорельефа поверхности с достаточно высокой разрешающей способностью в направлении сканирования (~0,3 нм), при этом ширина
диапазона высот микронеровностей достигает 460 нм.
В интерферометрии с непрерывным изменением длины волны
используются источники излучения с перестраиваемой частотой (лазеры на красителях, твердотельные и диодные лазеры с перестраиваемой частотой). Как и в сканирующей интерферометрии в белом
свете, здесь тоже регистрируется ряд интерферограмм контролируемой поверхности, но сканирование рельефа по высоте происходит
автоматически, поскольку пространственная частота интерференционных полос изменяется синхронно с изменением длины волны. Разрешающая способность метода относительно низкая (~0,5–1,0 мкм).
Практически все методы современной оптической интерферометрии, выигрывая в скорости и точности измерения микро- и нанорельефа, сохраняют свою высокую эффективность лишь применительно к
малогабаритным объектам с плоской оптически гладкой или наношероховатой поверхностью контроля (элементы микро- и оптоэлектроники, микроэлектромеханических систем, кристаллы и т.п.).
Выводы. Представленный обзор может быть полезным при планировании исследований и неразрушающего контроля неоднородных
конструкций, их элементов и материалов. От совместного применения
рассмотренных интерференционно-оптических методов, а также их
комплексного использования с методом конечных элементов для расчета напряжений следует ожидать повышения эффективности исследований и контроля.
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СУЧАСНІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНО-ОПТИЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НЕРУЙНІВНОГО
КОНТРОЛЮ НЕОДНОРІДНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ОГЛЯД)
Розглянуто стан технологій дослідження й неруйнівного контролю міцності
та динамічних властивостей неоднорідних конструкцій на основі голографічної
інтерферометрії, спекл-інтерферометрії, висококогерентної і низкокогерентної
класичної інтерферометрії. Наведено їх особливості, області ефективного
застосування.
Ключові слова: голографічна інтерферометрія, спекл-інтерферометрія,
класична інтерферометрія, нові технології, області застосування.
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MODERN INTERFERENCE-OPTICAL RESEARCH TECHNOLOGY
AND NON-DESTRUCTIVE TESTING
OF INHOMOGENEOUS STRUCTURES (REVIEW)
The state of research technologies and non-destructive testing of strength and dynamic properties of inhomogeneous structures on the basis of holographic interferometry, speckle interferometry, high-coherence and low-coherence classical interferometry is considered. Their features, areas of effective application are given.
Keywords: holographic interferometry, speckle interferometry, classical interferometry,
new technologies, areas of use.

In recent decades, in research and non-destructive control of inhomogeneous structures, predominantly digital technologies based on interference-optical methods are increasingly used – holographic interferometry (HI),
speckle interferometry (SI), high-coherence and low-coherence classical
interferometry [1 – 24]. The review contains the current state of these technologies.
Methods of holographic interferometry are considered the most developed and widely used in research and non-destructive testing of heterogeneous thin-walled structures [1, 3, 4, 9, 14, 19, 22]. Double-exposed HI and
time-averaged HI are most often used, less often – stroboscopic HI and HI in
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real time. The method of combined holographic interferograms [3, 15] and
digital HI [2, 6, 16, 19 – 21] are increasingly used.
Attractive general advantages of HI methods are the possibility of simultaneous observation of the surface area of 10 sq. m. and more, as well as
the absence of fundamental restrictions on the shape, condition of the surface and material of the tested object. Their use allows to receive without
contact qualitative and accurately enough quantitative information about
static and nonstationary fields of micro- and nanomovement of the surface of
the controlled structure under the influence of various factors; the range of
recorded displacements - from units of nanometers to 100 micrometers. By
these movements it is possible to evaluate the stress-strain state of the
structure, to identify its structural imperfections, technological defects, operational damage, to control the process of crack development, etc. However, in
order to implement HI methods, a high-resolution registering environment
(when using classical or analogue HI) or a matrix light-sensitive sensor with
10-40 million pixels and the corresponding hardware and software environment (in case of using digital HI) is required.
HI methods continue to be developed and improved, and new practical
applications are found. This section presents some new elaborations in the
field of holographic technologies, in particular, the method of analysis of
interferograms by the indicated bands density, the method of combined holographic interferograms used to research and control structures in their nonstationary states, etc.
Speckle interferometry provides for the registration and subsequent
analysis of chaotic spatial interference structures (speckles), which are formed
by a diffusely reflecting object under its illumination by monochromatic coherent light [11,17, 18]. The picture of instantaneous distribution of speckles depends on the microstructure (roughness) and spatial position (field of movement) of the surface, its velocity, etc. One of the leading directions of
measuring instruments is electronic speckle interferometry (ESI), which is
based on modern digital means of speckle-picture registration and developed
software and algorithmic software for their processing, also called digital ESI.
SI methods are based on the interference (addition) of the subject field
and reference wave, which, as a rule, have different speckle-structures.
Modern SI methods include correlation ESI, temporary phase-shifting ESI,
spatial phase-shifting ESI, shearography, ESI with using Fouriertransformations of interferograms and heterodyne ESI. Their application
makes it possible to effectively research three-dimensional fields of static
and dynamic surface micro-movements [2, 7, 8, 13, 22].
Correlation ESI allows to measure surface movements of up to 5  with
an error of at least  2 . Its essential advantage is the simplicity of implementation of the real-time variant, i.e. the possibility of studying the dynamic
surface deformation on the monitor screen. The method was successfully
used for investigation of vibrations and static deformations of parts, detection
of stratification in the protective coatings, determination of movements at the
top of the crack, control of residual stress at circular holes and in the zones
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of welds in field conditions, in the evaluation of the rate of deformation of
stretched samples with a hole, etc.
Methods of temporal phase-shifting ESI are more complex, but they allow to significantly increase the accuracy of measurements of static microand nano-surface displacements. In the time phase shift ESI, different
phase-shifting devices and algorithms are used to determine the values and
phase differences of the interference bands before and after loading. But for
each state of the surface, several (up to five) speckle interferograms are
formed step by step, and the surface must remain stationary. Sensitivity of
the temporary phase-shifting ESI to movements reaches ~2 nm.
In the spatial phase-shifting ESI to determine the phase difference of interference bands before and after loading, all the phase shifted speckleinterferograms with a small step are registered almost simultaneously, which
neutralizes the effect of vibration and most other surface motions as a rigid
whole on the measurement results.
Methods of temporary and spatial phase-shifting ESI are widely used to
solve the problems of experimental mechanics, have also shown good efficiency in technical diagnostics of elements and materials of structures, in
particular in the control of cellular structures, welds, internal cracks in pipelines, etc.
Shearography is the most intensively developing coherent-optical
method of investigation and control of structures on the basis of phaseshifting ESI algorithms [10, 24]. The method allows to detect surface movements with good resolution (several micrometers). Shearography was used
in measuring deformations of structures and their elements under vibration
and static loading. It finds effective and increasing application in diagnostics
of mechanical properties and other indicators of quality of shell-and-plate
constructions made of metal and compositional materials. The disadvantages of the method include the high cost of manufactured
shearographical systems, as well as their limitations on the curvature of the
controlled surface (quasiplane areas).
In the spatial phase-shifting ESI to determine the phase difference of interference bands before and after loading, all the phase shifted speckleinterferograms with a small step are registered almost simultaneously, which
neutralizes the effect of vibration and most other surface motions as a rigid
whole on the measurement results.
Methods of temporary and spatial phase-shifting ESI are widely used to
solve the problems of experimental mechanics, have also shown good efficiency in technical diagnostics of elements and materials of structures, in
particular in the control of cellular structures, welds, internal cracks in pipelines, etc.
Shearography is the most intensively developing coherent-optical
method of investigation and control of structures on the basis of phaseshifting ESI algorithms [10, 24]. The method allows to detect surface movements with good resolution (several micrometers). Shearography was used
in measuring deformations of structures and their elements under vibration
and static loading. It finds effective and increasing application in diagnostics
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of mechanical properties and other indicators of quality of shell-and-plate
constructions made of metal and compositional materials. The disadvantages of the method include the high cost of manufactured
shearographical systems, as well as their limitations on the curvature of the
controlled surface (quasiplane areas).
Laser single-wave interferometry methods provide high accuracy of
nano-relief measurements of the observed surface. In the static state of the
surface the resolution h can reach 0,3 nm at the maximum values of the
difference in elevation  H   4 (  – wavelength), in the non-stationary
state at the same resolution is much lower (  30 nm ).
Scanning white light interferometry methods are used for surface nanorelief measurements with high resolution in the direction of normal to the
surface ( h  0,3 нм ), where  H  460 нм.
Almost all modern varieties of classical interferometry methods, winning
in the speed and accuracy of micro- and nano-relief measurements, retain
their high efficiency only with respect to small objects with a plane optically
smooth or nano-coated control surface (elements of micro- and optoelectronics, microelectromechanical systems, crystals, etc.).
Relatively wide range of displacements measured by interferenceoptical methods in general (from fractions of nm to 100 microns) at their
high sensitivity and increasing level of computerization of interferograms
obtaining and processing increase interest of specialists in the field of nondestructive control and technical diagnostics to them, open up prospects of
effective application in researches.
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За допомогою методу збурення розв'язання складних задач теорії
пружності анізотропних середовищ зведене до послідовного розв'язання
крайових задач теорії потенціалу. Досліджено ряд складних нових задач,
зокрема, про передачу навантаження від жорсткого штампу до криволінійного
сектору з циліндричною анізотропією за умови наявності у зоні контакту
ділянок ковзання та ділянки зчеплення.
Ключові слова: штамп, взаємодія, анізотропія, асимптотичний метод,
ковзання, зчеплення.

Вступ. Передача зусиль та тисків від одних деталей взаємодії до інших відбувається при їх взаємному дотику. Тому проблема контактних
взаємодій має особливе значення для машинобудування та будівництва, оскільки вони визначають процеси зносу, міцності, руйнування та
довговічності конструкцій та споруд. Практичні потреби розв’язання цих
питань обумовили важливість розробки методів розрахунку контактних
взаємодій, а також дослідження конкретних контактних задач [1 – 3].
У цій роботі розглядається задача про вдавлювання жорсткого штампу у вільну грань пружного ортотропного нескінченного кругового сектору з циліндричною анізотропією, кромки якого закріплені. Припускається, що між штампом та пластиною в процесі взаємодії з’являються
ділянки ковзання та зчеплення. Для розв’язання задачі використовується асимптотичний метод [3, 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про визначення
напружено-деформованого стану пружної ізотропної напівплощини під
дією жорсткого штампу з урахуванням того, що в області контакту існують ділянки ковзання та зчеплення, вперше було поставлене та наближено розв’язане Л. О. Галіним ще в 1945 році. У подальшому варіації та
ускладнення цієї задачі розглядалися багатьма авторами.
Наприклад, у [5] автором розглянута осесиметрична задача про контактну взаємодію штампа поліноміального профілю та пружного півпростору при наявності тертя та часткового зчеплення в області контакту.
З використанням метода Вінера – Хопфа задача зведена до нескінченної системи алгебраїчних рівнянь типу Пуанкаре – Коха, розв’язок якої
отриманий у рядах. Знайденні радіуси області контакту та зони зчеплення, розподіл контактних напружень, осад штампу.
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У своїй [2] розглянуто неоднорідну контактну задачу, у якій на продовження лінії контакту штампа з півплощиною діють зосередженні зусилля на розтягнення (стискання). Розв’язок знаходиться як сума добутків
фундаментальних розв’язків на дробово-лінійні функції, коефіцієнти
яких визначаються з поведінки розв’язків на нескінченності та у додаткових точках.
У даній роботі вивчається нова задача про дію жорсткого штампу на
вільну грань пружного ортотропного кругового сектора з циліндричною
анізотропією. Аналітичні розв’язки отримані за допомогою узагальненого асимптотичного підходу.
Постановка задачі. Нехай пружна пластина R0  r  ,      
закріплена за кромками    . На границю r  R0 на ділянці
     діє жорсткий штамп з основою, яка співпадає з границею
r  R0 , навантаженою нормальним зусиллям P0 (штамп переміщується
поступально, паралельно осі Ox ). Припускається, що в області контакту
штампа з пластиною існують дві ділянки ковзання, які примикають до
кінцевих точок області контакту, та ділянка зчеплення, розташована між
ними. У зонах ковзання зсувні зусилля направлені у протилежні боки.
Граничні точки ділянки зчеплення (   ) , які заздалегідь невідомі та
повинні бути визначені у ході розв’язання задачі, розташовані симетрично відносно осі Ox . Напруження в цих точках повинні бути обмежені та
безперервні. Пластина товщиною  працює в умовах узагальненого
плоского напруженого стану. Матеріал її є ортотропним, головні напрямки анізотропії співпадають з полярними координатами r ,  . Потрібно
визначити закони розподілу напружень під штампом і розмір ділянки
зчеплення.
Метод розв’язання. Якщо замість полярних координат r ,  ввести
безрозмірні координати  ,  співвідношеннями r  R0e ,    , то поставлена задача може бути зведена до інтегрування рівнянь рівноваги
пластини у переміщеннях





B1u  Gu  B2 v  u  Gmv  Gv  0,





Gv  B2v  B2u  Gmu  G u  v  0
при наступних граничних умовах:
– зовні штампу



1  B1 R0e



  G R0e
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 u  2 (v  u)  0,
1

 u  v  v   0
1

(  0,      ),

u  v  0 (   );
– під штампом

u  const  c0 (  0,    ), v  0(  0,    ),

  sign( ) 1 (  0,     ),
– на нескінченності переміщення та напруження дорівнюють нулю.
Крім того, повинні бути виконані умови рівноваги штампу. Тут
компоненти
вектора
переміщень
пластини;
u  ur , v  u −

B1  E1 / (1  12 ), B2  E2 / (1  12 ), G  G* ; 1 − нормальне в напрямку координати  напруження;   дотичне напруження; E1 , E2 −
модулі пружності вздовж головних напрямків;
G* − модуль зсуву;
m  1  ,   2 B1 / G  1  1B2 / G ;  1 ,2 − коефіцієнти Пуассона матеріалу пластини;  − коефіцієнт тертя (  <1); індекси  , позначають диференціювання за відповідними координатами.
Математичні труднощі не дозволяють отримати точний аналітичний
розв’язок поставленої задачі. Для її дослідження застосуємо асимптотичний метод, розроблений у [2, 3]. Цей метод дозволяє розглянути напружено-деформований стан пластини, виділивши дві складові, причому кожна з них знаходиться при послідовному розв’язанні крайових задач теорії потенціалу. Визначення напруженого стану першого типу (що
повільно змінюється у напрямку координати  ) у першому наближенні
зводиться до інтегрування рівняння
1,0
1,0
B1u
 Gu
0

(1)

при наступних граничних умовах:

11,0  B1R01u1,0  0 (  0,      );

(2)

u1,0  const (  0,    ), u1,0  0 (   );
на нескінченності виконуються нульові умови для шуканої функції та її
похідних.
Оскільки при    компонента вектора переміщення u дорівнює
нулю, то й u1,0 при    також буде дорівнювати нулю. Переміщення v1,0 , яке відповідає даному напружено-деформованому стану, знаходиться зі співвідношення [2]

v1,0  u1,0  0 .

(3)
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Введемо нові незалежні змінні x1   G 
B



1

1

2

 , y1   , тоді крайова

задача (1), (2) приймає вигляд

u1,0
 u1,0
 0,
x1x1
y1 y1

(4)

u1,0
 0 ( x1  0,   y1   );
x
1

u1,0  const ( x1  0, y1   ), ux11,0  0 ( y1   );

(5)

на нескінченності похідні дорівнюють нулю.
Таким чином, потрібно знайти аналітичну у прямокутнику 0  x1  ,

y1   функцію u1,0 за заданими граничними умовами (5). Цю задачу
будемо



розв’язувати

z1 z1  y1  ix1



відображенням

прямокутника

з

площини

у верхню напівплощину зображень 1 1  1  i1  .

Вказане відображення можна виконати за допомогою функції відображення.
Якщо дотримуватись вимоги, щоб початок координат зберігав своє
розташування, а точки z1   переходили у точки 1  1 , то функція
відображення буде мати вигляд

 1  sin

 z1
.
2

(6)

Її дійсна та уявна частини записуються наступним чином:

1  sin

 y1  x1
y
x
ch
, 1  cos 1 sh 1 ,
2
2
2
2

(7)

причому точки z1   відображуються у точки 1  l1, l1  sin( / 2 ) .
Розв’язання здійснюється за допомогою формули Келдиша – Сєдова.
Нормальне напруження 10

та складова дотичного напруження  1,0 ,

відповідна функції u1,0 , знаходяться за формулами

10  B1 ( R0e )1u1,0  ( R0e )1 GB1u1,0
,
x
1



1,0

 1

 Gu ( R0e )
1,0

 G( R0e )1 u1,0 .
1

Стала A визначається з умови рівноваги штампа та дорівнює
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A   P0  4 /   R01 GB1 K (l1 ) 



1

(8)

,

де l1  sin( / 2 ), K (l1)  повний еліптичний інтеграл першого роду.
Тоді тиск під штампом у першому наближенні виражається наступним чином:

P0
1
,
4 K (l1 ) l 2   2
1
1

10  

(9)

а дотичне напруження  1,0 при 1  0, 1  l1 знаходиться за формулою

 1,0 (1 )  



P0
G 2 2
1  l1
4 K (l1 ) B1



 12

.

(10)

Складова v1,0 компоненти вектора переміщень v 0 , відповідна даному напруженому стану, визначається з рівняння (3). Функція
знаходиться

зі

співвідношень

для

u1,0
, u1,0
x
y
1

відповідно

1

1  l1, 1  l1 з урахуванням того, що при y1    
рема,

при

x1  0 (  0),

y1     ,

u1,0
при

u1,0  0 . Зок-

u1,0  c0   2 /   A 

1

 ln(l1 ) cos( / 2 ) . Ця величина визначає осад штампу.
Друга складова v 2,0 компоненти вектора переміщень v 0 , відповідна
напруженому стану типу пограничного шару, знаходиться з рівняння [2]
2,0
2,0
Gv
 B2v
 0.

(11)

Оскільки v1,0 і v 2,0 мають той самий порядок за   G / B1 , а похідна v 2,0 більша за похідну v 1,0 на два порядки при q  B2 / B1  1 , то
у даному наближенні граничні умови для визначення v 2,0
(11) запишуться наступним чином:

з рівняння

v2,0  u1,0 (  0,      ),

v 2,0  0 (   ),

(12)

Gv2,0   R010   0,     .
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При

   

0


цьому,
1

2,

0

як

припускалося

в

постановці

задачі,

 1

 1 .


Компонента u 2,0 , відповідна даному напруженому стану, задоволь2,0
няє умові [2] u
0.

Після введення нових незалежних змінних x2   B2 / G 

1

2 ,

y2  

крайова задача (11), (12) приймає вигляд

vx2,0x  v2,0
 0,
y y
2 2

vx2,0    G / B2 
2

1

2

u1,0
x  0,   y2    ,
y  2

(14)

2

vx2,0  0  y2    , vx2,0   R0  GB2 
2

(13)

2 2

2

1

20

1

 x2  0, y2

  .

Задача (13), (14) суть задача Неймана для функції v2,0 ( x2 , y2 ) , яка
може бути розв’язана відображенням напівполоси з площини
z2 ( z2  y2  ix2 ) у верхню напівплощину зображень  2 ( 2  2  i2 ) .
Функція відображення має вигляд (6) із заміною  1 на  2 , z1 на z2 .
При
цьому
точки
відображуються
у
точки
x2  0, y2  

2  0,2   sin( / 2 )  l1 ,

x2  0, y2  

точки

-

в

точки

2  0,2  1 . Крім того, при     y1  y2    2  1  0 , а 1,2

змінюється від 1 до  . Тому із співвідношень (14) з урахуванням
(12), (13) випливає, що на дійсній осі ( 2  0 ) напівплощини  2 функція

vx2,0 приймає значення
2

vx2,0   A
2

vx2,0   A
2

B1
B2
G
B2

vx2,0  0
2
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1
 22

l12
1

22  l12

 2

 2

 l1  ,

l1  2
 1 .

 1 ,

(15)





Якщо  0  v2,0  iQ2,0 Q2,0  гармонійна функція, спряжена з v 2,0 ,
то 10  i 0y  vx2,0  iv2,0
. Функцію  10 у будь-якій точці верхньої напівпy2
2
2
лощини можна визначити за допомогою інтеграла типу Коші

10 ( 2 ) 
де

1

i

 t   2  ik ,
f (t )dt

(16)

L

L  границя напівплощини (2  0), f (t )  vx2,0 (2 ), k  довільна
2

дійсна стала, яку у подальшому будемо вважати нульовою.
З формули (16) з урахуванням (15) отримаємо

10 ( 2 )   A

B1
B2

1
l12   22






A
i

G
B2

1

 22  l12



  22  l12 1  l12   .

  22  l12 1  l12  


 2  l12 
  2 1
 ln
 ln
  2 1
 2  l12 

Похідні

vx2,0 , v2,0
y
2

2

визначаються

через

функцію

10 ( 2 )

як

vx2,0  Re10 ( 2 ), v2,0
 Im10 ( 2 ).
y
2

2

На цьому розв’язання задачі у першому наближенні закінчується.
Висновки. Тиск під штампом визначається формулою (12), а дотичне напруження  під ним має вигляд  0  10 . Оскільки u2,0  0 , то
граничні умови для визначення функцій u1,1 , v 2,1 у другому наближенні
виявляються нульовими [4]. Відповідно нульовими є функції u 2,1 , v1,1 .
Тому і розв’язки є нульовими, тобто друге наближення не вносить поправок у перше наближення (розкладання розв’язків ведеться за цілими
степенями параметра  [4]).
Вплив тертя на тиск під штампом враховується лише у третьому наближенні. У цьому випадку виникає відхил за деформацією
u (  0, l1    1) , який знімається під час розв’язання рівняння (1)
для функції u1,2 . Граничними умовами для визначення u1,2 при   0
будуть u1,2  u1,0   v1,0  l1    1 , u1,2  0    l1  . На нескінченності
усі

функції

дорівнюють

нулю.

Оскільки

u1,0  0    l1  ,

то
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u1,2  u1,0   0, l1    1 . Тут   1B1 / G  2 B1 / G та врахований
зв'язок між v1,0 і u1,0 , що обумовлюється рівністю (3). Таким чином, відхил за нормальним напруженням 1 при   0, l1    1 викликаний
лише урахуванням коефіцієнта Пуассона. Розв’язання сформульованої
задачі повторює викладене раніше, але при вказаних граничних умовах.
Перспективи подальшого розвитку. Метод збурень дозволяє звести розв’язання складних задач лінійної теорії пружності до крайових
задач теорії потенціалу.
За допомогою описаного підходу можуть бути отримані аналітичні
розв’язки різноманітних практично важливих задач. Можливе проведення попередньої оцінки напружено-деформованого стану конструкцій,
механізмів або деталей, коли під час взаємодії з’являються області ковзання та зчеплення.
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И ОРТОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ
С КРИВОЛИНЕЙНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
С помощью метода возмущений решение сложных задач теории упругости
анизотропных сред сведено к последовательному решению краевых задач
теории потенциала. Исследован ряд сложных новых задач, в частности,
о передаче нагрузки от жесткого штампа к круговому сектору с цилиндрической
анизотропией.
Ключевые слова: штамп, взаимодействие, анизотропия, асимптотический
метод, проскальзывание, сцепление.
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CONTACT INTERACTION OF STRINGER AND ORTHOTROPICAL
PLATE WITH CURVILINEAR ANISOTROPY
The method is allowed to reduce the solution of complicated problems of linear
elasticity to subsequently solved boundary problems of potential theory. New linear
problems are investigated, in particular, problem on load transfer from stamp to
circular plate with cylindrical anisotropy.
Keywords: stamp, interaction, anisotropy, asymptotic slip, clutch.

The transfer of forces and pressures from one part of the interaction to
another is carried out with their mutual contact. Therefore, the problem of
contact interactions is of particular importance for mechanical engineering
and construction, since the processes of wear, durability, destruction and
durability of structures are applied.
The practical needs for solving these issues determined the importance
of developing methods for calculating contact interactions, as well as research of specific contact tasks [1-3].
The question of the determination of the stress-strain state of an elastic
isotropic half-plane under the action of a hard stamp taking into account the
fact that there are areas of slip and clutch in the field of contact, was initially
set up and solved by L. A. Galin in 1945. Subsequently, the variation and
complication of this problem were discussed by many authors.
The article presents the problem solution on the impact of a rigid stamp
on the free face of an elastic orthotropic circular sector of finite size with cylindrical anisotropy, the main directions of which coincide with the polar coordinates. The plate is fixed along the longitudinal edges. It is assumed that
in the area of contact between the stamp and the plate there are sliding areas (where friction is taken into account) and a coupling area. In the area of
contact of the stamp with the plate, there are two sliding areas adjacent to
the end points of the contact area, and a clutch area located between them.
The boundary points of the coupling area, which are unknown in advance
and must be determined during the solution of the problem, are symmetrically relative to the axis. The tensions at these points should be limited and uninterrupted. The plate of thickness  , works in conditions of generalized
plane stressed state. Its material is orthotropic. The main directions of anisotropy coincide with the polar coordinates r , . The question of determining the laws of stress distribution under the stamp is studies. Also important
as a result is the size of the clutch area.
Mathematical difficulties do not allow to obtain the exact analytical solution of the problem. To solve the problem, an asymptotic method is used [4].
This method allows us to decompose the stress-strain state of the plate into
two components, each of which is found in the sequential solution of boundary value problems of potential theory.
The perturbation method considered by the author of this article made it
possible to reduce the solution of complex problems of linear elasticity to
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subsequently solved boundary value problems of potential theory. We study
new linear problems that are currently relevant. In particular, the work addressed the problem of L. A. Galin about transferring the load from a stamp
to a round plate.
In the process of problem solving, a relationship is established between
the dimensions of the coupling area, the contact area, the sector opening
angle. A relationship is also established between the friction coefficient and
the stiffness characteristics of the plate material.
With the help of the approach proposed by the author, analytical solutions of various practically important problems can be obtained. It is possible
to carry out assessments of the stress-strain state of structures, mechanisms, or parts in the case that, during interaction, areas of sliding and adhesion appear.
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GAS TURBINE ENGINES IMPELLERS FORCED VIBRATION
AND STRESS-STRAIN STATE INVESTIGATION
The method of the gas turbine engine impeller forced vibration and
stress-strain state parameters calculation is given. Using the finite element method,
a refined mathematical model was developed for the several types of impellers most
widespread in the practice of gas turbine engines building. The developed
mathematical model takes into consideration the impeller blades geometric
parameters and the construction of blades connectors. The results of its forced
vibration frequencies calculation, caused by the influence of non-stationary gas flow
are given for different types of the blades connectors. The dependencies of the
impeller blades stress-strain state from the value its feather geometric pаrameters
have been studied too.
Keywords: gas turbine, impeller, forced vibration, vibration frequency, stress-strain
state, blades connectors.

Introduction. The idea of the turbine engines life increasing is of
practical interest and is an urgent problem for applied mechanics. The rapid
pace of turbine engines development is accompanied by a constant increase
in the intensity of the processes occurring in them with a general increase in
the requirements for their strength and reliability. Therefore, one of the basic
tasks for the turbine rotor development is to calculate its vibration modes
and frequencies. Then it will be possible to find out the turbine rotor stressstrain state.
On the one hand this idea has been postulated for many times before.
But on the other hand it is still actual. The matter is that the blades are one
of the most crucial elements of a turbine due to extremely hard working
conditions and their constructional heterogeneity, caused by a system of
cooling channels in their cavities. So one of the most important moments of
the turbines and even compressors design is not only the finding of the
blades natural frequencies and modes, but also a more comprehensive
study of vibration processes in the rotor, caused by an influence of a nonstationary gas flow. Such research is also impossible without taking into
consideration the processes of internal and structural damping in the blades
feather joints that are called “damping links” or bandages. For all its
complexity described problem requires the constant expansion and
deepening of theoretical ideas about the dynamic phenomena associated
with the working process of gas turbine engine. It should be mentioned that
the experimental studies of the aforementioned problem are extremely hard
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or even impossible due to the high temperatures of gas flow that influences
the turbine rotor.
Due to the high cost of modern turbines and especially works on their
fine-tuning, the methods of their rotors vibration characteristics determining
are of great importance even at the design stage. Therefore, a
comprehensive study of the vibration of the blade apparatus, taking into
account the specifics of its elements and their interaction, is a serious
scientific and practical problem, and, despite intensive research in this area
[1 − 3], remains a number of unresolved aspects.
Thus, the use of simplified design schemes based on the application of
the core theory [1] does not allow to identify the important features of the
system, such as the influence of damping on the blades vibration
frequencies. Within the framework of this theory, the blades are considered
as twisted, inextensible and rigidly fixed in the disk rods of variable crosssection, making common-mode oscillations in one of the main bending
planes. In [4], forced vibrations of the turbine engine blades are investigated
using the method of initial parameters; however, it does not indicate a
method for the intensity of the disturbed gas dynamic forces calculating. In
[3], asymptotic methods of nonlinear dynamics are used to solve the
differential equations of impeller forced vibration, but the damping in the
system is not taken into account. In works [2, 5], this problem is solved using
the finite element method, but in [5] the damping is not taken into account,
and in [2], when constructing a finite-element mathematical model of a
blade, finite elements like “tetrahedron” are used, which do not allow take
into consideration the blade constructional heterogeneity. The technique of
compressors and turbines working blades free vibration frequencies
experimental study is given in [6, 7], however, the experimental data are less
reliable, since in the course of the experiment there are always unavoidable
systemic errors of the experimental setup itself and measuring equipment.
Purpose of the study. The development of a set of measures for the
gas turbines reliability increase is not feasible without a detailed study of
vibration processes occurring in such critical details as turbine blades,
influenced by non-stationary gas-dynamic forces of high temperature.
However, as follows from the above analysis of recent research on this topic,
some important aspects remain insufficiently illuminated, therefore, it is
necessary to develop a refined mathematical model of the blades forced
vibration and their stress-strain state. It is also necessary to take into
consideration the significant constructional heterogeneity of the impellers
cooled blades.
Therefore, the aim of this work is to develop a refined mathematical
model of the turbine cooled blades with bandages system (impeller) stressstrain state calculation, based on the usage of finite elements method. Full
description of the finite elements that are suitable for the impeller correct
modeling is given in the works [8 − 10].
Study. The task of the gas turbine impeller stress-strain state
determining is given. It is also assumed that the considered system of solid
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bodies (impeller) has the properties of cyclic symmetry. So it can be
interpreted as a set of h subsystems (sections) with the same geometric,
inertial and stiffness properties [7]. In this case, h determines the system
order of symmetry. So a section of such impeller generally includes a disk
sector and a blade set in it with parts of damper links (fig. 1). The section is
located in the rectangular right X Y Z coordinate system: X axis coincides
with the axis of turbine rotor rotation, Z axis is directed along the impeller
radius, and the Y axis is perpendicular to the Z axis.
The finite element model of an impeller blade was built on the basis of
superparametric curvilinear finite elements. Each of them consisted of 20
nodes with 5 degrees of freedom in every node. The damper links,
connecting the blades in a unity were modeled using a rod finite element.
The disk model included 230 first-order hexagonal finite elements with 1254
degrees of freedom totally [9].

Fig. 1 - Turbine blade in the Cartesian coordinate system
а) three-dimensional model of cooling turbine blade;
b) transverse section of the shoulder blade

To study the impeller forced vibration amplitudes and frequencies let’s
use the Lagrange variation principle.

L d  L
 
qi dt  qi


  0 , i = (1,…..,n),



(1)

where L = П-T is the Lagrange function; П − potential energy of deformation
of the finite elements model; T − kinetic energy of oscillation of the finite
elements model; qi - generalized coordinate of i-th node; n – total number of
the finite elements nodes.
So according to the dependence (1) we need to find the potential and
kinetic energy of the impeller. Thus potential energy of the finite element
model deformation (П) is described by the dependence (2):
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where ε – vector of the finite element deformation ({ε}=[B]{δ}); [B] – matrix of
the finite elements gradients ([B]=Dε[N]); [N] – matrix of the finite element
shape function; Dε – differential operator; {δ} – vector of the finite element
nodes displacement; D – matrix of elasticity; [K] – matrix of the finite element
stiffness; V – finite element volume.
Kinetic energy of the finite element (Т) could be found (3):

T
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(3)

where ρ – blade material density; [M] – the finite element mass matrix.

K a   2 M a  F ,

(4)

where a – the impeller forced vibration amplitudes; Ω – the impeller forced
vibration frequencies; F – the vector of the gas dynamic forces, causing the
impeller vibration.
On the base of dependencies (2, 3) we form the vector of the finite
elements model stresses. It has the form (5):

  D  0  ,

(5)

where ε0 – vector of the finite element heat deformation ({ε0}={αTTe αTTe
αTTe 0 0 0}T); αT – coefficient of temperature expansion of the material; Tе
– temperature of the element.
Main results and their analysis. In order to find out the practical
suitability of the developed mathematical model, a study was conducted of
the gas turbine impeller forced vibration frequencies and its stress-strain
state. The studied impeller consists of 65 working blades of variable cross
section with damping links. The height of the blade l = 115 mm; the material
of the blades − heat-resistant alloy (material density ρ = 8100 kg / m3,
Young's modulus E = 1.79x106 MPa, Poisson's ratio υ = 0.3). The diameter
of the disk D = 375 mm. The exit angle of flow from the nozzle channels α1
was changed from 16○30/ to 18○30/; the exit angle of flow from the impeller
α2 = 73○.
Firstly we will study the gas turbine impeller forced vibration amplitudes
(Fig. 2).
On the fig. 2 the graphical dependence of the amplitudes of forced
oscillations of the considered impeller on the ratio of the pressure drop of the
gas flow before and behind the considered turbine stage Δp (Δp = p - p1) to
the pressure before stage p (MPa) are shown. The graphic data indicate that
with an increase in the ratio of pressure drop to flow pressure before the
turbine stage under consideration, the amplitude of forced oscillations of the
impeller increases. The explanation for this is the increase in deformation of
the surfaces of the impeller in contact with the incoming flow.
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Fig. 2 –The dependence of the impeller forced vibrations amplitudes from
the ratio of the pressure drop of the gas flow to the pressure in front of the stage:
1 – an impeller with bandages; 2 – an impeller with damping links

After finding the amplitudes of the impeller forced vibration we have an
opportunity to find its forced vibration frequencies according to the
dependence (4).
The matter is that the value of the impeller forced vibration frequency is
sharply influenced by the form of joints, connecting the separate blades into
the impeller. Table 1 shows the impeller forced vibration frequencies
depending on its vibration mode (the number of nodal diameters Dn) for the
main types of the impeller structures.
Analysis of the calculation results, given in table. 1, indicates that for the
same number of nodal diameters, the maximum of forced vibration
frequencies occurs in the impeller, the blades of which are connected by
means of Z-shaped bandages, and the smallest − when connected by
means of two damper links. Explaining this fact is that the impeller, which
was bandaged by means of bandages shelves, has the maximum flexural
rigidity and, as a result, the highest oscillation frequency. Conversely, the
impeller, the blades of which are combined with the help of damper links,
has the lowest oscillation frequency, because the potential deformation
energy of it is dissipated due to friction that occurs when the damper and the
blade contact. In the case of a combined bandage design, in addition to the
damper and blade feather contact, there is a slight slippage between the
middle of the bandages. This also leads to a decrease in the frequency of
the impeller forced vibration, although it increases its rigidity in comparison
with impeller, joined by damping connections.
From the point of view of maximally reducing the vibration frequency it is
most expedient to use structures with two damper couplings, however, such
compounds can only be used in turbines with a low flow temperature.
Bandaged impellers should be used in high-loaded gas turbines with highpressure and temperature of the gas flow. Therefore, the combined design
of the blade connections of the impeller is optimal.
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Table 1 – Frequencies of the impeller forced vibrations of a blade ring,
depending on the design of connections
Design of
connections

Quantity of nodal diameters,
Dn

Form of bandages
2
Z-shaped
3
bandages
4
2
Arc bandages
3
4
Damping links
2
One damping link
3
4
2
Two damping
3
links
4
Combined type of connections
2
Damping link
3
and bandage
4

The impeller forced
vibration frequency
Ω, Hz
1205
1263
1325
1174
1235
1297
1097
1199
1230
1063
1155
1194
1123
1219
1265

Now let’s take into consideration the influence of the impeller blades
geometrical parameters on its stress-strain state (Fig. 3 – Fig.5).

Fig. 3 – The value of maximum dynamic stresses in impeller according
to its blades feather length value:
1 – bandaged impeller; 2 – impeller with damper connections

Analysis of the graphical dependencies shown in Fig. 3 − Fig.5, indicates
that the level of maximum dynamic stresses in the impeller increases with
the increasing of the blades length (Fig. 3). This can be explained by the fact
that with an increase in the length of the blade feather, its rigidity decreases
and, therefore, the magnitude of the impeller stresses increases too. An
increase in such a parameter as a chord (Fig. 4) leads to an increase of the
blade cross-sectional area and, as a consequence, to a decrease of impeller
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stresses. An increase in the blade feather twist angle also leads to an
increase of impeller stresses, because an increase in the twist of the blade
peripheral section leads to a decrease in the rigidity of the whole blade. An
increase in the thickness of the blade feather (Fig. 5), on the contrary, leads
to a decrease in stresses, because in this case the cross-sectional area of
the blade feather increases too.

Fig. 4 – The value of maximum dynamic stresses in impeller according
to its blades chord value:
1 – bandaged impeller; 2 – impeller with damper connections

Fig. 5 – The value of maximum dynamic stresses in impeller according
to its blades feather thickness value:
1 – bandaged impeller; 2 – impeller with damper connections

Conclusion. Using the finite element method, the problem of the gas
turbine engine impeller forced vibration amplitudes, frequencies and stressstrain state calculating has been solved. To solve this problem, a refined
mathematical model on the base of FEM has been developed. The main
attention has been paid to the impeller blade maximum stresses and the
dependencies between them and the blade geometric parameters. On the
other hand the influence of the various types of connections, joining the
blades into impeller, on its forced vibration frequencies has also been
studied. So by the usage of such mathematical model the full account of the
impeller design features could be taken into consideration. Analysis of the
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obtained results confirms the adequacy of the developed mathematical
model and indicates that the design of an impeller with Z-shaped bandages
is much more preferable from the point of view of its vibration reliability. The
obtained results, especially given in the table 1 and on the Fig. 3 – Fig. 5,
can be used for the further study of the gas turbine impeller stress-strain
state as well as for the purpose of the impeller geometry optimization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
И НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ЛОПАТОЧНОГО ВЕНЦА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
Представлена методика определения параметров вынужденных колебаний
и напряженно-деформированного состояния лопаточного венца газовой
турбины. На основе метода конечных элементов разработана уточненная
математическая модель, использованная для исследования наиболее
распространенных в практике турбостроения лопаточных венцов. Данная
математическая модель учитывает геометрические параметры лопаток, а также

202

конструкцию связей между ними. Результаты определения частот
вынужденных колебаний лопаточного венца, вызванные воздействием
нестационарного газового потока, приведены для разных типов связей лопаток
в венце. Исследовано напряженно-деформированное состояние лопаток венца
в зависимости от геометрических характеристик их пера.
Ключевые слова: газовая турбина, лопаточный венец, вынужденные колебания,
частота колебаний, напряженно-деформированное состояние, межлопаточные
связи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ
ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ЛОПАТКОВОГО ВІНЦЯ ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ
Надано методику визначення параметрів вимушених коливань та
напружено-деформованого стану лопаткового вінця газової турбіни.
З використанням методу скінченних елементів розроблена уточнена
математична
модель,
яку
застосовано
для
дослідження
найбільш
розповсюджених в практиці турбобудування лопаткових вінців. Дана
математична модель враховує геометричні параметри лопаток, а також
конструкцію міжлопаткових зв’язків. Результати визначення частот вимушених
коливань лопаткового вінця, викликаних дією нестаціонарного газового потоку,
наведено для різних типів міжлопаткових зв’язків. Досліджено напруженодеформований стан лопаток вінця в залежності від геометричних
характеристик їх пера.
Ключові слова: газова турбіна, лопатковий вінець, вимушені коливання,
частота коливань, напружено-деформований стан, міжлопаткові зв’язки.
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MODELING OF BIOMECHANICAL SYSTEM
ELEMENT STRUCTURE
The element structure of a biomechanical system subjected an action of external
force factors is studied. The radiocarpal joint of wrist is regarded as biomechanical
system. The scaphoid bone is one element of the biomechanical system under
investigation. The morphometrical analysis of cuts made in scaphoid frontal plane is
fulfilled. The increase of bone tissue density from the cut centre to its periphery is
revealed. The significant difference of bone tissue density in proximal and distal
parts is determined too. The revealed tendencies allow us to develop the
recommendations of construction design for scaphoid osteosynthesis.
Keywords: biomechanical system, modeling, morphometry, radiocarpal joint, scaphoid,
spongy bone tissue, fracture.

Introduction. The radiocarpal joint, being one part of human wrist, forms
a complex biomechanical system. Performing important functions in human
life, this joint is subjected to an action of external forces and an influence of
some internal factors that weaken its strength properties. The internal factors
consist of different kind deceases, for example, osteoporosis, and time factor.
The biomechanical properties of radiocarpal joint have being studied by
various methods. The morphometry methods have wide possibilities for
investigation of objects with complex non-homogenous structure [4, 11,
13 – 15, 17]. The method of computer tomography is very prospective and is
widespread in medicine during recent years [16, 19]. Together with mentioned
modern methods the traditional approaches, based on an analysis of specially
prepared histological cuts are used often in medical study [9, 12].
The time factor, internal property of the biomechanical system, has an
essential influence on material weakening that leads to mechanical strength
decrease. One of the revealing of such process is a decrease of bone tissue
entirety, in our case it is a pore increase in distal radius. The time factor
influence on the particularities of wholeness injury of the biomechanical
system was studied in [16, 18, 24]. Some problems of recovery of system
functionality and values of rehabilitation methods were investigated in [12, 14].
In this paper the study of morphological properties of a biomechanical
system element under action of external force factors is presented.
Object of investigation. The radiocarpal joint (articulatio radiocarpea) is
considered as biomechanical system, i.e. junction of radius joint depression
and three bones of the first row of the wrist: scaphoid (os scaphoideum),
lunare (os lunatum), and triquetrum (os triquetrum) [18]. The scaphoid bone
is a studied element of the biomechanical system under examination (Fig. 1).
1
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Fig. 1 – Radiocarpal joint and scaphoid location

The scaphoid plays an important role in human wrist functionality. It
caries up to 48% of load, transmitting compressive forces from carpal bones
to the radius [7]. The wrist damages make from 25% to 35% of hand injuries
[3]. The scaphoid traumas have about 2% in the general amount of bone
skeleton fractures [6]. Patients with carpal bone fractures often have
damages of scaphoid: 54-88% cases [1].
The scaphoid occupies a special place in the wrist due to small size of
trapezoid bone and is located, as it were, in two rows simultaneously,
covering the inter-wrist space. The main feature for wrist biomechanics is the
scaphoid oblique location both in sagittal and frontal planes of upper limb
related axis in the wrist neutral position. The scaphoid inclination angle with
respect to axes of capitate bone and semilunar one is in limits 30-60°
normally. Such special anatomical localization of the scaphoid ensuring the
stability to the wrist. Also the scaphoid together with the semilunar,
cuneiform and capitate bones forms a special construction that holds tightly
a hand both under functional load and without it. In addition to the flexionunflexion movements the scaphoid takes an active part in the radius and
ulnar deflections of hand and changes its location during hand displacement
from flexion to un flexion, respectively [20].
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On the base of anatomical principles three main zones are distinguished
in scaphoid: 1 – the distal part or tubercle; 2 – the middle part or bone waist;
3 – the proximal part or the bone base. Such a division determinates mainly
clinical and radiological methods for diagnosis and treatment of bone
fractures [20].
The typical circumstances for the scaphoid fractures are a falling with
support on the hand unfolded in wrist, an impact by fist on hard surface or
direct impact to the palm [2, 8]. In such cases the direct action on tubercle
area leads to fracture and an impact force determines the type and character
of damage. The trauma cases are presented schematically in Fig. 2.

Fig. 2 – Trauma cases with the scaphoid fracture:
a) falling with support on the hand unfolded in wrist;
b) impact by fist on hard surface; c) direct impact on palm

In case of recent damages the fracture types are presented in such a
way: first place – distal fracture - 26.2%; second place – proximal
fracture - 17.5%; third place – tubercle fracture - 7.5%. For stale fractures:
first place – proximal fracture 37%; second place – distal fracture 7%. The
fracture consequences are follows: a significant dysfunction of the wrist joint;
a disability; the necessity of medical, social and labor rehabilitation etc. [5].
The main scaphoid fracture types are presented in Fig. 3.

Fig. 3 – Main scaphoid fracture types:
a) distal fracture; b) bone waist fracture; c) proximal fracture
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The function peculiarities of the wrist have considerable influence on the
scaphoid structure. Unfortunately, papers, devoted to investigations of this
problem, are rare. From domestic publications it may be mentioned [10].
Objective of investigation. Modeling of the scaphoid structure as an
element of biomechanical system using of morphometrical analysis method
in order to provide initial (experimental) data for design of construction
elements to fix bone fragments and for improvement of osteosynthesis.
Problem statement. The radiocarpal joint (Fig. 1) regarded as the
biomechanical system is under action of external force factors. The structure
of scaphoid bone, one element of this system, is studied.
The experimental study was conducted on the scaphoid bone preparation
of human wrist. The preparation was decalcified in 7.5% of water solution of
nitric acid for 10 days. The swelling of fibrous structures was eliminated by
an additional stay into 96% of spirits for 24 hours. The preparation length
before decalcification was 28 mm. Next the preparation was fortified into
liquid and then hardened paraffin. The cuts of thick 12–14 micrometers were
made in the frontal plane by the microtome starting from the proximal pole to
distal one. The histological cuts were fixed on ground slides and coloured
using hematoxylin and eosin in a standard manner. The total quantity of 157
cuts was prepared.
The scaphoid was divided conditionally into three parts: proximal, medial
and distal parts. The origin of Cartesian coordinate system 0xyz is placed in
the centre of frontal (transverse) cut. The scaphoid bone and coordinate
system 0xyz position for frontal cut in the centre of medial part are presented
in Fig. 4. The axis z direction coincides with the bone length and
perpendicularly to the frontal plane. The axis x is placed in the frontal plane
and its positive direction is defined by tubercle of proximal part. The axis y is
also placed into the frontal plane and forms with axes y and z the right
coordinate system.

Fig. 4 – Scaphoid bone and position of coordinate system

The cuts were photographed using a LEICA DMLS light microscope at ×
100 magnification and a CANON EOS M42 D30 digital camera. The sponge
tissue structure of central and periphery areas was presented on digital
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photos. Then the received digital photographs in the form of data files were
transferred to a personal computer. The fragments of cuts in distal and
proximal parts are presented in Fig. 5 and Fig. 6. Note, that these images
contain the sufficient quantity of different elements of studied structure, so
the representative squares are presented.

Fig. 5 – Cut fragment in distal part of scaphoid

Fig. 6 – Cut fragment in proximal part of scaphoid
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Research results and its analysis. The morphometrical analysis of cut
images was fulfilled using a program code, developed in system Delphi [12].
The color images of bone tissue were transformed into monochrome
ones. The black color corresponds to the cortical and trabecular (sponge)
bone, the white color describes the empty area. To division the bone and the
empty area the discrimination level was determined for each image.
The next stage of the morphometrical analysis consists in calculation of
number of black and white pixels for both the whole processed image and its
fragments. On this basis the relative area occupied by the bone tissue for
the whole image and its selected fragments were calculated.
The images in Fig. 5 and Fig. 6 have the sizes 1800×1200 and
2100×1440 pixels, respectively. Both images were divided into the fragments
of 300×300 pixels in size, seven fragments in Fig. 6 are of 300×240 pixels.
The relative areas of bone tissue were calculated for each of them.
The results of computer image processing of Fig. 5 and Fig. 6 are
presented in Tables 1 and Tables 2, respectively. The relative areas of bone
tissue for images in Fig. 5 and Fig. 6 as a whole are 0.550 are 0.436,
respectively.
Table 1 – Distribution of relative area of bone tissue
by the cut fragments in distal part of scaphoid
Boundaries of
fragments along
axis x, pixels
0÷300
301÷600
601÷900
901÷1200

Boundaries of fragments along axis y, pixels
0÷300

301÷ 600

0.411
0.502
0.601
0.912

0.550
0.373
0.781
0.622

601÷ 900 901÷ 1200 1201÷1500 1501÷1800
0.552
0.305
0.560
0.618

0.668
0.793
0.533
0.705

0.454
0.523
0.340
0.572

0.505
0.351
0.326
0.633

Table 2 – Distribution of relative area of bone tissue
by the cut fragments in proximal part of scaphoid
Bound-aries
of fragments
along axis x,
pixels
0÷300
301÷600
601÷900
901÷1200
1201÷1440

Boundaries of fragments along axis y, pixels
0÷300 301÷600 601÷ 900 901÷ 1200

1201÷
1500

1501÷
1800

1801÷
2100

0.084
0.294
0.513
0.345
0.464

0.583
0.613
0.718
0.624
0.504

0.551
0.246
0.570
0.357
0.801

0.522
0.357
0.374
0.418
0.543

0.353
0.534
0.142
0.184
0.674

0.485
0.390
0.311
0.270
0.500

0.564
0.477
0.396
0.216
0.416

Based on the data given in Table. 1 and Table 2, three-dimensional
charts are constructed, respectively presented in Fig. 7 and Fig. 8.
The relative area of bone tissue for image fragments was plotted along
vertical axis z. The position of axes x and y in diagrams corresponds to its
position in Fig. 5 and Fig. 6.
In the diagrams in Fig. 9 and Fig. 10 it is visible certain tendency of
increasing of relative area with inrcresing of coordinates x and y, that is, from
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the cut centre to its periphery. This tendency is more distinctive in the
diagram in Fig. 10 and less noticeable in the diagram in Fig. 9. Note that the
relative area of bone tissue in distal cut is 11.4% higher than the proximal
cut (0.550 versus 0.436).
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Fig. 7 – Distribution chart of relative bone tissue area
by the fragments of cut surface in distal part of scaphoid
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Fig. 8 – Distribution chart of the relative bone area
by the fragments of cut surface in proximal part of scaphoid

Note that computer image processing method is, in fact, a variant of
Glagolev point-test method [19], used for plane with a regalar system of
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points. At that the relative part of processed image area is calculated, that is,
in the case under study, the relative density of bone tissue is found.
The distribution of relative density of bone tissue for parts of cut when
changing coordinate x (in pixels) and partial change of coordinate y (from
0 to 300 pixels) in the distal part of scaphoid is presented in Fig. 7.
1
0,9

rel. density

0,8

0,7
0,6

0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0
0÷300

301÷600

601÷900

901÷1200

x

Fig. 9 – Distribution of relative density of bone tissue
in distal part of scaphoid

The distribution of relative density of bone tissue for parts of cut when
changing coordinate x (in pixels) and partial change of coordinate y (from
0 to 300 pixels) in the distal part of scaphoid is presented in Fig. 10.
1
0,9
0,8
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0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0
0÷300

301÷600

601÷900

901÷1200

1201÷1500

1501÷1800

1801÷2100

y

Fig. 10 - Distribution of relative density of bone tissue
in proximal part of scaphoid

Conclusions. The morphometrical analysis of tissue structure of scaphoid, the element of biomechanical system under action external forces, is
fulfilled. The following results are obtained.
1. The tendency of increase of density bone tissue from the cut centre to
its periphery, more distinct to the proximal department, is revealed.
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2. The program code for morphometrical analysis of cut images was developed, which allows obtaining objective characteristics of bone tissue distribution.
3. The revealed structural features of biomechanical system element
such as more high bone tissue density in the proximal department compared
to distal one form the basis for creation of recommendations for design of
osteosynthesis constructions.
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УДК 539.3
О. В. Погребной

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭЛЕМЕНТА
БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Исследуется
структура
элемента
биомеханической
системы,
подвергающейся воздействию внешних силовых факторов. В качестве
биомеханической системы выбран лучезапястный сустав кисти человека, а её
элементом является ладьевидная кость. Проведен морфометрический анализ
фронтальных срезов рассматриваемого элемента. Выявлено возрастание
плотности костной ткани от середины срезов к периферии, а также
значительное различие в плотности костной ткани проксимального и
дистального отделов, что позволяет выработать рекомендации к разработке
конструкций для остеосинтеза ладьевидной кости.
Ключевые слова: биомеханическая система, моделирование, морфометрия,
лучезапястный сустав, ладьевидная кость, спонгиозная костная ткань, перелом.

УДК 539.3
О. В. Погрiбний

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЕЛЕМЕНТУ
БІОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ
Досліджується структура елементу біомеханічної системи, яка зазнає дії
зовнішніх силових факторів. В якості біомеханічної системи розглядається
лучезап'ясний суглоб кистi людини, а її елементом обрано човноподібну кістку.
Проведено морфометричний аналіз фронтальних зрізів даного елементу.
Виявлено зростання щільності кісткової тканини від середини зрізів до
периферії, а також значна відмінність в щільності кісткової тканини
проксимального і дистальних відділів, що дозволяє виробити рекомендації
щодо розробки конструкцій для остеосинтезу човноподібної кістки.
Ключові слова: біомеханічна система, моделювання, морфометрія,
лучезап'ясний суглоб, човноподібна кістка, спонгiозна кісткова тканина, перелом.
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