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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Багатошарові пружні оболонкові конструкції з 

композиційних матеріалів широко застосовуються в авіаційній та ракетно-космічній 

техніці, машинобудуванні, суднобудуванні та інших технічних галузях. Важливою 

особливістю композитів є їх шарувато-волокниста структура, яка характеризується 

наявністю пружних армованих шарів з різними фізико-механічними властивостями. 

Дані конструкції часто несуть приєднані тверді тіла та підкріплюючі ребра. 

Наявність структурної та конструктивної неоднорідності проявляється такими 

особливостями деформування та динамічної поведінки в екстремальних умовах, які 

не спостерігаються в однорідних ізотропних оболонках. 

Незважаючи на великий досвід проектування та експлуатації оболонкових 

елементів з композиційних матеріалів, задача аналізу впливу структурних і 

конструктивних неоднорідностей на їх динамічну поведінку та напружено-

деформований стан вимагає подальшого вивчення та розробки нових ефективних 

методів розрахунку. При цьому використання аналітичних методів розв’язування 

динамічних задач для неоднорідних оболонкових систем є доволі обмежене, що 

стимулює на практиці розвиток різних наближених методів дослідження. Одним з 

найбільш ефективних та розповсюджених серед них є метод Рітца, який дозволяє 

будувати досить точне наближення для широкого класу прикладних задач механіки 

пружних оболонок. Таким чином, дослідження напружено-деформованого стану, 

вільних і вимушених коливань багатошарових пружних оболонок обертання з 

урахуванням неоднорідної структури, підкріплюючих ребер і приєднаних твердих 

тіл при динамічному навантаженні та застосування ефективних методів чисельного 

розв’язання задач даного класу представляє актуальну задачу механіки 

деформівного твердого тіла. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась згідно з планом наукових досліджень на кафедрі прикладної механіки 

та комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя 

Стуса Міністерства освіти і науки України в рамках науково-дослідної роботи за 

держбюджетною темою «Розробка методів дослідження міцності і стійкості 

тонкостінних конструкцій при дії різного виду статичних і динамічних 

навантажень» (№ держреєстрації 0116U002522, 2016-2018 рр.), а також за 

держбюджетними темами Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова «Розробка математичних моделей і методів дослідження 

коливань і напружено-деформованого стану лопаткових і оболонкових елементів 

газотурбінних двигунів з урахуванням конструктивних і технологічних факторів» 

(№ держреєстрації 0114U002009, 2014-2015 рр.), «Розробка математичних моделей і 

методів дослідження коливань і напружено-деформованого стану тонкостінних 

оболонкових елементів з урахуванням конструктивних неоднорідностей»                

(№ держреєстрації 0115U001959, 2015-2016 рр.). Внесок здобувача, як виконавця 

даних науково-дослідних тем, полягає у розробці математичної моделі напруженого 

стану та коливань оболонок при динамічному навантаженні, розробці 

розрахункових методик, алгоритмів, програм та аналізі отриманих результатів. 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток і реалізація мето-

дики розв’язування актуальних задач чисельного аналізу напружено-деформованого 

стану (НДС) та коливань конструктивно неоднорідних багатошарових пружних 

оболонок з композиційних матеріалів.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань 

дослідження: 

– побудова нових математичних моделей процесів деформування, вільних та 

вимушених коливань багатошарових пружних оболонок обертання з урахуванням 

структурної неоднорідності по товщині та конструктивних особливостей у вигляді 

підкріплюючих ребер та приєднаних твердих тіл;  

– розробка ефективних методів розрахунку, алгоритмів та програмного 

забезпечення для розв’язування сформульованих динамічних задач; 

– отримання чисельних розв’язків конкретних задач вільних та вимушених 

коливань, визначення нових залежностей та закономірностей впливу конструк-

тивних неоднорідностей, ортотропії матеріалу складових шарів та граничних умов 

на амплітудно-частотні характеристики та НДС досліджуваних оболонок; 

– проведення експериментальних досліджень частот і форм резонансних 

коливань оболонкових моделей та виявлення нових закономірностей впливу 

конструктивних неоднорідностей; 

– оцінка достовірності побудованих математичних моделей та чисельної 

збіжності отриманих розв’язків. 

Об’єктом дослідження є процеси деформування та коливань багатошарових 

структурно та конструктивно неоднорідних пружних оболонок обертання з 

волокнистих композиційних матеріалів при динамічному навантаженні. 

Предмет дослідження – вплив багатошаровості ортотропного матеріалу, 

підкріплюючих ребер та приєднаних твердих тіл на основні характеристики 

напружено-деформованого стану та коливань неоднорідних пружних оболонок.  

Методи дослідження. Для побудови математичної моделі динамічної 

поведінки оболонкової системи використовуються методи математичного 

моделювання, що ґрунтуються на застосуванні варіаційного методу Рітца та лінійної 

теорії тонких пружних анізотропних оболонок. При розв’язуванні сформульованих у 

роботі задач застосовуються варіаційний принцип Лагранжа, обчислювальні методи 

Якобі та суперпозиції мод. Експериментальні дослідження виконано методом 

голографічної інтерферометрії на спеціальному вібростенді. Для оцінки 

достовірності отриманих результатів розв’язки задач порівнювалися з теоретичними 

та експериментальними даними інших авторів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

– побудовано нові уточнені математичні моделі деформування та коливань 

пружних багатошарових оболонок з композиційних матеріалів на основі лінійної 

теорії, які дозволяють враховувати структурну неоднорідність складових шарів і 

конструктивні особливості у вигляді підкріплюючих ребер та приєднаних тіл; 

– отримав подальший розвиток ефективний чисельний підхід, що побудований 

на основі варіаційного методу Рітца, розроблені алгоритми та пакети прикладних 

програм для розв’язання низки сформульованих задач про коливання та НДС бага-

тошарових конструктивно неоднорідних оболонок при динамічних навантаженнях; 
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– одержано нові чисельні розв’язки задач про власні коливання багатошарових 

ортотропних оболонок та виконано аналіз частот і форм коливань із застосуванням 

запропонованого підходу для широкого діапазону зміни геометричних і механічних 

параметрів, армування складових шарів, характеру розташування ребер та 

приєднаних тіл, видів граничних умов; 

– виконано чисельний аналіз вимушених гармонічних коливань та 

встановлено залежність амплітудно-частотних характеристик і полів динамічних 

напружень від навантаження шаруватих оболонок з урахуванням конструктивних 

неоднорідностей та демпфування; 

– методом голографічної інтерферометрії з використанням удосконаленої 

методики випробувань одержано нові експериментальні результати, які визначають 

вплив приєднаних тіл і підкріплюючих ребер на частоти і форми резонансних 

коливань досліджуваних оболонок та підтверджують адекватність розроблених 

математичних моделей. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації нові 

розрахункові методики, алгоритми та прикладне програмне забезпечення для ЕОМ 

знайшли практичне застосування для аналізу полів напружень та амплітудно-

частотних характеристик вільних і вимушених коливань багатошарових пружних 

структурно і конструктивно неоднорідних тонкостінних оболонкових конструкцій 

при динамічному навантаженні. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в розрахунковій практиці ДП 

«Суднобудівний завод ім. 61 Комунара», ВАТ «УкрНДІ ТСМ» та ДП НВКГ 

«Зоря»−«Машпроект» для прогнозування віброміцності та несучої здатності 

оболонкових елементів спеціальних суднових конструкцій та газотурбінних 

двигунів. Окремі результати досліджень застосовуються також в навчальному 

процесі при вивченні спеціальних розділів дисциплін з віброміцності тонкостінних 

конструкцій та при виконанні науково-дослідних держбюджетних тем в Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса та в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

отримано здобувачем самостійно. За темою дисертації опубліковано 15 робіт [1-15]. 

Особисто автору належить: розробка математичних моделей НДС та коливань 

оболонок і методів їх розв’язування; створення алгоритмів і прикладних 

комп’ютерних програм для ЕОМ; проведення чисельних розрахунків, експериментів 

та аналіз отриманих даних. У працях, написаних у співавторстві, особистий внесок 

здобувача полягає в наступному: розробка математичних моделей та алгоритмів 

чисельних розрахунків власних коливань багатошарових конструктивно 

неоднорідних оболонок, підкріплених ребрами і несучих приєднані тіла, визначення 

їх основних динамічних характеристик, узагальнення отриманих результатів 

дослідження [1, 2, 5, 6, 11-14]; постановка і розв’язування задач про вимушені 

коливання та напружений стан багатошарових ортотропних оболонок, отримання та 

аналіз чисельних даних, формулювання висновків [3, 15]; створення методики 

випробувань, проведення експериментального дослідження резонансних коливань 

оболонок з конструктивними неоднорідностями, обробка отриманих результатів [7, 

9, 10]. Стаття [4] опублікована автором одноосібно. Науковому керівнику 
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Каірову О. С. належить загальний задум проведення досліджень, загальна 

постановка задач, обговорення та аналіз отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях, зокрема: I та 

ІІ Міжнародних науково-технічних конференціях «Актуальні проблеми інженерної 

механіки» (м. Миколаїв, 2011, 2012 рр.); XIV-XVI Міжнародних науково-технічних 

конференціях «Прогресивна техніка, технологія і інженерна освіта» (м. Севастополь, 

Київ, Одеса, 2013-2015 рр.); I та ІІ Міжнародних науково-технічних конференціях 

«Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (м. Дніпро, 2015,   

2016 рр.); XVI Міжнародній науково-технічній конференції «Математичні проблеми 

технічної механіки – 2016» (м. Дніпро, 2016 р.); III, V та VI Міжнародних науково-

технічних конференціях «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності 

конструкцій» (м. Ялта, Запоріжжя, 2011, 2015, 2017 рр.). 

Дисертаційна робота в цілому розглядалася на науковому семінарі «Актуальні 

проблеми механіки суцільних середовищ» Донецького національ-ного університету 

імені Василя Стуса під керівництвом академіка НАН України, д.ф.-м.н., професора 

В. П. Шевченка (м. Вінниця, 2018 р.), науковому семінарі «Актуальні проблеми 

прикладної математики і механіки» Запорізького національного університету під 

керівництвом д.т.н., професора В. З. Грищака (м. Запоріжжя, 2018 р.) та науковому 

семінарі відділу математичних проблем контактної механіки Інституту прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України під 

керівництвом д.ф.-м.н., професора Р. М. Мартиняка (м. Львів, 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 15 наукових працях 

[1-15]: одна стаття в зарубіжному науковому фаховому виданні [6], 5 статей в 

фахових наукових виданнях з фізико-математичних наук [1-5] з переліку, 

затвердженому МОН України, та одна стаття в фаховому науковому виданні з 

технічних наук [7], з яких 5 входять до міжнародної наукометричної бази «Index 

Copernicus», а також 8 тез доповідей міжнародних наукових конференцій [8-15]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та 5 

додатків. Загальний обсяг роботи складає 175 сторінок друкованого тексту, в тому 

числі основного тексту –147 сторінок, 27 рисунків, 17 таблиць, список використаних 

джерел із 195 найменувань на 19 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та 

основні задачі досліджень, відзначено наукову новизну, достовірність та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію роботи та її 

зв’язок з науковими програмами. Визначено методи дослідження, особистий внесок 

здобувача та наведені його публікації. Описано структуру дисертації.  

Перший розділі містить аналітичний огляд існуючих літературних джерел, 

аналіз сучасного стану проблеми дослідження за темою дисертації та обгрунтовання 

її подальшого вивчення та розв’язку. Розглянуто відомі математичні моделі процесів 

деформування та коливань пружних оболонкових систем. Визначено методи 
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досліджень, які забезпечують вирішення сформульованих задач і досягнення 

поставленої мети. Основна увага приділяється методам розрахунку багатошарових 

оболонок під дією динамічних навантажень.  

Відзначено, що значний внесок у розвиток теорії багатошарових ортотропних 

оболонок і розв’язання різних класів динамічних задач внесли: С. О. Амбарцумян, 

Н. А. Алфутов, І. Я. Аміро, В. М. Ахундов, А. Є. Богданович, В. В. Болотін,               

А. Т. Василенко, В. В. Васильєв, І. І. Ворович, А. Г. Горшков, Я. М. Григоренко,       

О. Я. Григоренко, Е. І. Григолюк, В. З. Грищак, О. М. Гузь, В. С. Гудрамович,             

В. І. Гуляєв, С. М. Гребенюк, А. П. Дзюба, В. О. Заруцький, В. Д. Кубенко,                 

В. Г. Карнаухов, Л. В. Курпа, І. А. Лоза, П. З. Луговий, Р. М. Мартиняк,                     

Ю. В. Немировський, Ю. М. Новічков, Б. Л. Пелех, В. Г. Піскунов, В. І. Пожуєв,        

В. Г. Попов, О. О. Рассказов, Р. Б. Рікардс, О. С. Сахаров, Н. В. Сметанкіна,               

О. Ф. Рябов, В. П. Тамуж, Ю. М. Тарнопольский, Г. А. Тетерс, Л. П. Хорошун,           

В. П. Шевченко, C. W. Bert, S. B. Dong, J. B. Greenberg, R. M. Jones, H. S. Morgan,       

A. K. Noor, J. N. Reddy, E. Reissner та інші вітчизняні та зарубіжні дослідники. 

Наведений огляд сучасного стану досліджуваної проблеми свідчить про те, що 

з точки зору розрахункових методів не достатньо повно дослідженими залишаються 

задачі коливань та НДС неоднорідних багатошарових оболонкових конструкцій з 

приєднаними твердими тілами при урахуванні дискретного розміщення ребер та зі 

складною структурою армування композитних матеріалів, характерних для 

реальних конструкцій. Тому для їх розрахунку виникає необхідність побудови 

адекватних математичних моделей та ефективних методів розв’язування задач 

динамічної поведінки. Одним з таких методів розрахунку оболонкових конструкцій 

є метод Рітца, який знаходить широке застосування при розв’язанні динамічних 

задач механіки деформівного твердого тіла. Таким чином дисертаційне дослідження 

спрямоване на удосконалення математичних моделей динамічних процесів та 

розширення області застосування методів чисельного аналізу на базі варіаційного 

методу Рітца для розрахунку амплітудно-частотних характеристик та НДС 

конструктивно неоднорідних оболонок з шаруватих композиційних матеріалів.  

У другому розділі наведено постановку динамічних задач, рівняння коливань 

та основні співвідношення НДС пружних багатошарових армованих дискретно 

підкріплених оболонок обертання з композиційних матеріалів з урахуванням 

структурної неоднорідності. Розглянута оболонка постійної товщини h  представляє 

собою пружну структуру, яка складається з довільного числа ортотропних шарів 

товщиною eh , армованих односпрямованими високоміцними волокнами, 

розташованими під кутом e  до осей координат, а також поздовжніх і поперечних 

підкріплюючих ребер та дискретно приєднаних в точках ) ,( )(
2

)(
1

υυ
υ   до поверхні 

твердих тіл, маси яких υM  )1( Q,υ  . Вводяться припущення про нерозривність 

складових шарів, тобто шари оболонки деформуються без проковзування і відриву. 

Поверхня оболонки віднесена до криволінійної ортогональної системи координат 

)( 21  ,, . Схематичне зображення вказаної структури в криволінійній 

ортогональній системі координат  представлено на рис. 1. 
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а)                                                                    б) 

Рисунок 1 – Розрахункова схема оболонкової системи: 

а) схема конструктивно неоднорідної оболонки, б) структура пакету шарів 

 

Задача розглядається у лінійній постановці в рамках гіпотез Кірхгофа-Лява та 

Кірхгофа-Клебша. Наведені вихідні залежності напружено-деформованого стану 

оболонок з урахуванням структурної неоднорідності матеріалу і дискретності 

підкріплюючих ребер, які покладені в основу побудови уточнених математичних 

моделей коливань і НДС. Деформований стан шарів оболонки визначається через 

компоненти узагальнених векторів переміщень Тuuuu },,{}{ 321 .  

З урахуванням прийнятих припущень компоненти вектора переміщень в e-му 

шарі і в центрі маси приєднаного тіла, які відстоять на відстані   від серединної 

поверхні, виражаються рівняннями: 

 

)()()( 21121121
)(

1  ,,u,,u , 

)()()( 21221221
)(

2  ,,u,,u ,                                   (1) 

)()( 21321
)(

3  ,u,,u , 

 

де )( 211  , , )( 212  ,  – кути повороту нормалі до серединної поверхні відносно 

тангенціальних координатних осей.  

Для виводу рівнянь коливань і визначення амплітудно-частотних 

характеристик та НДС неоднорідної дискретно підкріпленої оболонки 

використовується варіаційний принцип Лагранжа, згідно з яким: 

 

F
q

Э

q

Э

dt

d




















.                                                     (2) 

 

Тут: ПКЭ   – функція Лагранжа; КП,  – потенційна та кінетична енергії 

деформації і коливань дискретно підкріпленої оболонки; q  – узагальнені 

координати;  F  – зовнішнє навантаження.  
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Потенційна і кінетична енергії оболонкової системи визначаються як сума 

потенційних енергій пружних деформацій і кінетичних енергій її складових: 
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1

(1)(0) ,        
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j

j

I
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1
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1

(1)(0) ПППП , 

 

де (2)(1)(0)(3)(2)(1)(0) ,,,,, jiji KKKK ППП,  – кінетична і потенційна енергії оболонки, i -

го та j -го підкріплюючих ребер і приєднаних твердих тіл. 

Потенційна енергія деформації оболонки з урахуванням залежностей (1) 

визначається як сума потенційних енергій пружних деформацій її складових шарів: 
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Рівняння потенційної енергії пружної деформації i-го поздовжнього та j-го 

поперечного ребер такі: 
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Кінетичні енергії оболонки, ребер і приєднаних тіл представимо у вигляді: 
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У рівняннях (3)–(5) прийнято:  p , uk  – компоненти деформації і вектора 

переміщень оболонки ( p  1 6, ; k  1 3, ); eh , )(e  – товщина і щільність матеріалу 

e -го шару; ,S i1 I i1 , I iкp1 , кp1i  – площа поперечного перерізу стрингера, його 

моменти інерції згинання та кручення, кут закручування; ,S j2 I j2 , I jкp2 , кp2 j  – 

аналогічні характеристики шпангоутів; E i1 , G i1 , 1i  – механічні характеристики і 

щільність матеріалу стрингерів; E2 j , G2 j , 2 j  – аналогічні фізико-механічні 

характеристики шпангоутів; i p , j p ,uk i ,uk j  – компоненти деформацій і 

переміщень підкріплюючих ребер ( p  1 6, ; k  1 3, );   ,  – координати торців 

оболонки;   ku  – компоненти переміщення центрів мас приєднаних тіл. 

У третьому розділі запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі 

власних коливань багатошарових пружних ортотропних оболонок обертання з 

підкріплюючими ребрами та приєднаними твердими тілами. Для розглянутого класу 

задач побудовано узагальнені математичні моделі коливань. Алгоритм розрахунку 

основних характеристик модального аналізу досліджуваних оболонок побудований 

з використанням варіаційного методу Рітца 

Рівняння руху досліджуваної оболонкової системи отримані на основі 

варіаційного принципу Лагранжа (2):  

 

       0 u~Hu~G  .                                               (6) 

 

Функція Лагранжа представляється сумою функціоналів, що враховують 

кількість шарів і неоднорідну структуру матеріалу оболонки, зосереджені та 

розподілені включення у вигляді приєднаних твердих тіл і ребер жорсткостi.  

Розв’язок системи лінійних рівнянь (6) шукаємо у вигляді: 
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k
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)()(           )3 1( ,k  .                    (7) 

 

Використовуючи співвідношення (7), компоненти деформації серединної 

поверхні оболонки представляються у вигляді 
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Тут: )(cos)( tq~tu~ nmnmknmk   – функції часу t ; nmkq~  – елементи векторів власних 

форм  jq~ ; )()()( 2
)(

1
)(

21
)(


k

n
k

m
k
nm W=,  – лінійно незалежні базисні функції; 

)( 1
)( k

mW , )( 2
)(  k

n  – координатні функції аргументів 1  та 2 , що задовольняють 

граничним умовам на контурі оболонки та умовам періодичності в окружному 



9 

 

напрямку; )( )()( k
mn

k
pmn   – функції деформацій; M, N – кількість членів розкладання по 

координатах.  

Застосовуючи процедуру Рiтца до рівняння (6) з урахуванням (7)–(8) 

одержимо розв’язуючу систему однорідних алгебраїчних рівнянь для визначення 

власних кругових частот коливань mnω  та елементів )(k
mnq~  векторів власних форм  

 

 
  




3

1 1 1

)()(2)(
0

k

M

m

N

n

k
nm

k
nmnm

k
nm q~GH      ( 31, ),                     (9) 

 

де )( k
mnH  , )( k

mnG   – елементи матриць жорсткості та мас оболонкової системи.   

Задача (9) приводиться до стандартної проблеми власних чисел та векторів, 

яка розв’язується методом обертань Якобі. Алгоритм розв’язання узагальнений для 

широкого класу задач власних коливань шаруватих дискретно підкріплених 

оболонок обертання з різним профілем твiрної і локальними неоднорiдностями. 

Розглянуто питання побудови координатних функцій та різні варіанти спрощення 

розрахункової схеми в залежності від характеру підкріплення, у тому числі 

конструктивно-ортотропної моделі. 

З використанням розроблених математичних моделей та алгоритмів 

досліджений ряд динамічних задач, що представляють науковий і практичний 

інтерес. Зокрема, для різних граничних умов отримані частоти та форми власних 

коливань циліндричних, усічених конічних, еліптичних і гіперболічних оболонок 

обертання з конструктивними особливостями при варіюванні у широкому діапазоні 

зміни їх геометричних і фізико-механічних параметрів. Наведено результати 

розрахунків для оболонок з одним та декількома симетрично та асиметрично 

розташованими приєднаними тілами з урахуванням жорсткості підкріплюючих 

елементів. На конкретних прикладах виконаний чисельний аналіз та виявлені нові 

залежності і закономірності характеру впливу геометричних параметрів оболонок, 

неоднорідної структури матеріалу, багатошаровості та різних схем армування 

складових шарів відносно головних координатних осей, маси приєднаних твердих 

тіл та підкріплюючих ребер, з урахуванням їхнього дискретного розташування, 

жорсткості i кількості, на частоти і форми власних коливань. 

На рис. 2 представлено залежності нижчої кругової частоти коливань   

тришарової циліндричної оболонки з геометричними характеристиками L / R  2,8 

та R / h  110 від кута армування  2  зовнішніх шарів, де R , L , h  – радіус, 

довжина та товщина оболонки. Криві 1–4 відповідають жорсткому затисненню 

( C-C ), комбінованому жорсткому затисненню та шарнірному обпиранню ( S-C ), 

шарнірному обпиранню  ( S-S ) і консольному закріпленню ( F-C ). Зовнішні шари 

мають однакову товщину та виконані з вуглепластика з механічними 

характеристиками: 1E 128 ГПа; 2E 9,78 ГПа; 1 0,30; 2 0,023; 12G 5,42 

ГПа;  1,57103 кг/м3. Товщина середнього шару з склопластику дорівнює 

сумарній товщині зовнішніх шарів. Середній шар має механічні характеристики: 
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1E 37,8 ГПа; 2E 10,1 ГПа; 12G 4,9 ГПа; 1 0,29; 2 0,08;  1,8103 кг/м3, 

відповідно. У першому випадку (рис. 2а) кут армування середнього шару становить 

1 = 90o, у другому (рис. 2б) – 1 = 0o. Зміна жорсткості окремих шарів і пакета в 

цілому, в свою чергу, призводить не тільки до зміни частот, але і форм коливань. 

При цьому кількість окружних хвиль n  зменшується. 

 

        
           а)                                                                   б) 

Рисунок 2 – Залежність нижчої частоти коливань тришарової циліндричної 

оболонки з гібридних композитів від кута армування зовнішніх шарів: 

а)  90=1 ,  б)  0=1  

 

Виявлено, що рівень частот власних коливань оболонок з композиційних 

матеріалів можна регулювати за допомогою варіювання складу і структури 

композита, характеру армування матеріалу і геометрії оболонкової системи. 

На рис. 3 для граничних умов C - C, S - S  та C - F  (криві 1–3) представлена 

залежність нижчої кругової частоти коливань ω  даної оболонки від величини маси 

приєднаного тіла  M1 . Відношення о1 /MMM  , де M0  – маса оболонки. Тверде 

тіло розташоване посеред твірної.  

 

 

Рисунок 3 – Залежність частоти коливань ω  від маси приєднаного тіла    
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Залежність нижчої кругової частоти ω  від кількості зовнішніх шпангоутів J  з 

поперечним перерізом 71 мм приведена на рис. 4. Криві 1–4 відповідають 

граничним умовам на торцях: C-C , S-C , S-S , F-C . Суцільні лінії відповідають 

зовнішньому підкріпленню, а пунктирні – внутрішньому підкріпленню. Збільшення 

кількості шпангоутів призводить до зниження хвильового числа n  і різкого 

зростання основної частоти, яка прямує до деякого граничного значення. При цьому 

поряд з дискретністю ребер необхідно враховувати їх ексцентриситет, оскільки при 

його різних значеннях реалізуються різні випадки деформації. Вплив знаку 

ексцентриситету на нижчу частоту коливань у розглянутому діапазоні незначний. 

 

 
Рисунок 4 – Залежність частоти коливань ω  від кількостi зовнішніх шпангоутів 

 

Комбіноване підкріплення оболонок стрингерами і шпангоутами для 

граничних умов C - C, S-C  і S - S  призводить до підвищення частот коливань, 

локалізації деформацій між ребрами та зменшення амплітуди коливань. 

У четвертому розділі представлений чисельний алгоритм розв’язування задач 

вимушених гармонічних коливань багатошарових підкріплених оболонок з 

конструктивними неоднорідностями з урахуванням армування шарів та дискрет-

ності розміщення ребер. Розроблена уточнена математична модель вимушених 

коливань з урахуванням демпфування оболонкової системи. Диференціальні 

рівняння для гармонічного аналізу оболонкових конструкцій отримані з 

використанням варіаційного принципу Лагранжа: 

 

          )(tFw~Hw~Сw~G   .                                       (10) 

 

Тут:  w~  – вектор узагальнених переміщень оболонкової системи;  w~ ,  w~  – вектори 

прискорень і швидкостей оболонки;  H ,  С ,  G  – матриці жорсткості, 

демпфування і мас; {F} – вектор поверхневих збурюючих навантажень. 

Переміщення поверхні оболонки представляється у вигляді 

 

 
M

m

N

n

k
mnkmnk ,tw~u

1=

21

1=

)( )()(        ( 31,k  ), 
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де     )(tw~ nmk  – функції часу t , що складають вектор-стовпець }{w~ ; 

)( 21
)(

 ,
k
nm  – апроксимуючі лінійно незалежні базисні функції.  

Обчислення амплітуд вібропереміщень виконується методом розкладання 

переміщень за власними формами коливань та переходом до модальних координат з 

умови, щоб 

 

    )(
1

txq~w~ i

i

i




 ,                                                 (11) 

 

де  iq~  – вектор i-ої форми власних коливань при модальному аналізі. 

Модальні узагальнені координати )(txi  одержуються з системи   незалежних 

рівнянь руху  

 

jjjjjjj Fxxx  22  ,                                           (12) 

 

з урахуванням початкових умов і властивості  G - ортогональності векторів   jq :  

 

     j
Т
jtj w~Gq~x 0 ,         j

Т
jtj w~Gq~x  0 . 

 

При розв’язанні рівнянь (12) в комплексній формі для сталих гармонічних 

коливань збуджуюча сила   )(tFq~F
Т
jj   та модальна координата jx   

представляються у вигляді: ti
jj eFF 


,  ti

jj exx 


. Тут: jF


 – комплексна 

амплітуда зовнішніх збуджуючих сил; jx


 – комплексна модальна координата для    

j-ої моди; i – неявна одиниця;   – кругова частота вимушених коливань;  tie   – 

часовий множник.  

Задача (10) з визначення амплітуд і силових характеристик вимушених гармо-

нічних коливань вирішена на основі методу суперпозиції мод з розкладанням 

переміщень за власними формами. Напружено-деформований стан оболонки 

визначається згідно закону Гука. 

З використанням розробленої розрахункової методики виконано розрахунки 

амплітудно-частотних характеристик і НДС тришарової конструктивно 

неоднорідної циліндричної оболонки при наступних геометричних параметрах: 

L/R 2,8; R/h 110; 31 hh  ; 12 2hh  . Фізико-механічні характеристики матеріалу 

зовнішніх шарів: E 196 ГПа; 12G 4,93 ГПа; ν 0,3;   7,8103 кг/м3. 

Характеристики внутрішнього шару: 1E 38,3 ГПа; 2E 10,2 ГПа; 12G 4,93 ГПа; 

1ν 0,28; 2ν 0,08;  1,92103 кг/м3. Оболонка підкріплена зовні 12-ма 

стрингерами 61 мм та 2-ма шпангоутами  71 мм, рівномірно розташованими 

вздовж твірної і в окружному напрямку. 
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Проведено аналіз впливу складових шарів з різними фізико-механічними 

характеристиками матеріалу, поздовжньо-поперечних підкріплюючих ребер та 

приєднаних твердих тіл на амплітуди коливань оболонок при дії збуджуючого 

нормально розподіленого зовнішнього радіального динамічного навантаження, що 

діє за гармонічним законом. Визначено величини максимальних динамічних 

напружень в оболонці при варіюванні її механічних та геометричних параметрів. 

Отримано нові чисельні результати залежностей напружено-деформованого стану 

оболонкової системи від параметрів конструктивних особливостей. На рис. 5 

наведено залежності максимальних окружних напружень 22  від поздовжньої 

координати 1  для першої резонансної частоти коливань жорстко закріпленої 

циліндричної оболонки. На рисунку чітко видно зони контакту поверхні з ребрами. 

Крива 1 характеризує розподіл напружень для оболонки з одним шпангоутом, а 

крива 2 – з двома шпангоутами 
 

 
Рисунок 5 – Залежність окружних напружень від поздовжньої координати 

 

Вплив приєднаного твердого тіла на амплітудно-частотні характеристики 

досліджуваної оболонки для першої резонансної частоти з урахуванням 

демпфування представлено на рис. 6, де o /i  – відносний частотний 

параметр. Криві 1-3 відповідають коефіцієнтам демпфування  0,09, 0,04, 0.  

 

 

Рисунок 6 – Амплітудно-частотні характеристики вимушених коливань жорстко 

закріпленої оболонки з приєднаним твердим тілом при демпфуванні 
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Тут: o /i  – відносний частотний параметр; max333 u/uu   – приведена 

величина радіальних переміщень u3 ; max3u  – максимальна величина радіальних 

переміщень; 3u  – радіальні переміщення з заданим коефіцієнтом демпфування. 

Крива 1 відповідає моделі з коефіцієнтом демпфування  0,09, крива 2 – з 

коефіцієнтом  0,04, крива 3 – з коефіцієнтом  0. З наведених результатів 

видно, що зі збільшенням величини коефіцієнта демпфування максимальна 

амплітуда коливань знижується. 

П’ятий роздiл присвячений експериментальним дослідженням резонансних 

коливань пружних тонкостінних неоднорідних циліндричних і усічених конічних 

оболонок. Для визначення амплітудно-частотних характеристик розроблено 

методику проведення експериментальних досліджень та обробки одержаних даних. 

Динамічне навантаження змінюється у часі за гармонічним законом.  

Зміщення поверхонь оболонок визначаються двома методами: голографічної 

інтерферометрії усереднення в часі та стробоголографічної інтерферометрії. 

Перший базується на використанні усереднених у часі інтерферограм, другий – коли 

об’єкт експонується у крайньому стані амплітудного відхилення поверхні. 

Застосування цих методів дає можливість за допомогою лазера неперервного 

випромінювання невеликої вихідної потужності отримувати  досить точні й повні 

дані полів віброзміщень поверхні в широких межах їх зміни. При цьому 

використання другого підходу забезпечує, у порівнянні з першим, 2…5 кратне 

збільшення кількості розрізнених інтерференційних смуг і відповідно діапазону 

вимірюваних зміщень, що має велике значення в дослідженнях динамічного НДС 

тонкостінних конструкцій із локальними особливостями розподілу структури 

матеріалу, з підкріплюючими ребрами, приєднаними тілами і діючим 

навантаженням. З використанням цих методів  виконано дослідження нижньої 

частини  спектру частот і форм власних коливань серії різних кругових оболонок. 

Обгрунтовується вибір основних параметрів експериментальних моделей  і  

оптичних схем, які застосовуються для голографiчних методів. Дослідження 

виконується на універсальному вібростенді з використанням спеціального 

вiбровимiрювального та оптичного обладнання. Вдосконалено електрооптичну 

схему вібростенда, що дозволило підвищити точність отриманих результатів полів 

переміщень та НДС, розширити клас досліджуваних задач пружних конструкцій 

довільної форми з різними неоднорідностями. Розглянуто джерела похибок 

вимірювань і дана їх оцінка. 

Проведено аналіз впливу основних геометричних параметрів оболонок, 

структури матеріалу, граничних умов на торцях, характеристик і розташування 

підкріплюючих ребер і приєднаних твердих тіл на частоти і форми власних 

коливань оболонкової системи. Виявлено й описано характерні особливості 

отриманих частот, обгрунтовано причини деяких розбіжностей теоретичних та 

експериментальних результатів.  

Залежності власних частот коливань від хвильових чисел n  при m 1 для 

гладкої усіченої конічної оболонки ( оL/R 2,3; /hRо 110; 1о /RR 1,55) з 

склопластику наведені на рис.7. Криві 1, 2 і 3 відповідають граничним умовам: 
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C-C , S-S , F-C . Пунктиром позначені значення спектру частот, які обчислені за 

розробленою методикою. Оболонки виготовлені із склопластика. 

 

 

Рисунок 7 – Залежність частот коливань від окружних хвильових  

чисел для незавантаженої конічної оболонки  

 

За результатами досліджень виконане порівняння отриманих експеримен-

тальних даних з розрахунковими, що дозволило оцінити точність чисельних 

результатів та підтвердити вірогідність розроблених математичних моделей і 

висновків, наведених у розділах дисертації. Розбіжність отриманих розрахункових 

характеристик від експериментально визначених не перевищує 10%, що свідчить 

про адекватність запропонованих математичних моделей динамічної поведінки 

оболонок і розрахункових методик. Отриманi результати дозволили виявити ряд 

нових явищ та характерних особливостей, пов’язаних з коливаннями структурно та 

конструктивно неоднорiдних оболонок, які можуть служити основою для розробки 

сучасних математичних моделей і розрахункових методик при визначенні 

динамічних властивостей оболонкових елементів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу механіки 

деформівного твердого тіла, яка полягає в розробці та застосуванні нових 

розрахункових моделей і засобів аналізу НДС та коливань пружних багатошарових 

ортотропних конструктивно неоднорідних оболонок з локальними концентраторами 

напружень при динамічному навантаженні. Основні наукові і практичні результати 

роботи полягають у наступному: 

1) вперше запропоновано та реалізовано новий підхід до розв’язання задач 

НДС, вільних і вимушених коливань пружних багатошарових ортотропних 

конструктивно неоднорідних оболонок за різних граничних умов. Набув 

подальшого розвитку варіаційний метод Рітца до розв’язання поставлених 

динамічних задач. Розроблено ефективні чисельні алгоритми та пакети прикладних 

програм. Амплітудно-частотні характеристики визначаються методом обертань 
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Якобі. Для визначення амплітуд вимушених гармонійних коливань 

використовується метод суперпозиції мод на основі розкладання переміщень за 

власними формами коливань; 

2) побудовано нові уточнені розрахункові моделі деформування та коливань 

досліджуваної оболонкової системи з локальними концентраторами напружень при 

динамічному навантаженні з урахуванням дискретності підкріплюючих ребер та 

приєднаних твердих тіл. Задача розглядається на основі лінійної теорії анізотропних 

оболонок в рамках гіпотез Кірхгофа-Лява. Рівняння коливань оболонкової системи 

отримані за допомогою варіаційного принципу Лагранжа; 

3) встановлена достовірність побудованих математичних моделей та 

результатів розрахунку шляхом аналізу практичної збіжності розв’язків і порівняння 

отриманих рішень з даними експериментів та відомими розв’язками інших авторів;  

4) з використанням розробленого підходу одержано чисельні розв’язки низки 

нових задач про власні коливання багатошарових ортотропних конструктивно 

неоднорідних оболонок обертання з урахуванням підкріплюючих ребер та 

приєднаних твердих тіл. Проведено аналіз частот і форм вільних коливань для 

широкого діапазону зміни геометричних і фізико-механічних параметрів оболонок, 

армування шарів, граничних умов. Виявлено загальні закономірності, залежності та 

фізико-механічні ефекти, що характерні для хвильових процесів в оболонкових 

системах та обумовлені неоднорідностями конструкцій; 

5) виконано чисельний аналіз амплітудно-частотних характеристик 

вимушених гармонічних коливань та полів напружень з урахуванням демпфування. 

Встановлена залежність амплітудних полів, деформацій і напружень від структур-

них і конструктивних неоднорідностей оболонок при динамічному навантаженні; 

6) методом голографічної інтерферометрії з використанням удосконаленої 

методики випробувань отримано нові експериментальні результати, що визначають 

вплив структурної неоднорідності матеріалу, приєднаних твердих тіл і 

підкріплюючих ребер на частоти і форми резонансних коливань досліджуваних 

оболонок. Одержані результати підтверджують адекватність розроблених 

математичних моделей, є надійною основою для верифікації розрахункових 

алгоритмів і мають важливе практичне значення; 

7) результати дисертаційної роботи впроваджені на державних підприємствах 

«Суднобудівний завод імені 61 Комунара», Науково-виробничий комплекс 

газотурбобудування «Зоря»−«Машпроект» та ВАТ «Український науково-дослідний 

інститут технології суднового машинобудування» при проектуванні суднових 

конструкцій і турбін для прогнозування їх віброміцності та в навчальний процес в 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Власов О. І. Деформування багатошарових ортотропних конструктивно 

неоднорідних оболонок при динамічних навантаженнях. –  На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (фізико-

математичні науки). – Запорізький національний університет Міністерства освіти і 

науки України, Запоріжжя, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці ефективних методів розв’язання 

задач напружено-деформованого стану, вільних і вимушених коливань, пов’язаних 

із динамічними процесами в багатошарових ортотропних конструктивно 

неоднорідних підкріплених ребрами оболонках обертання з приєднаними твердими 

тілами. 

Напружено-деформований стан і коливання оболонкових конструкцій з 

локальними концентраторами напружень розглянуто на основі лінійної теорії 

тонких пружних анізотропних оболонок в рамках гіпотез Кіргофа-Лява з 

урахуванням структурної неоднорідності матеріалу та дискретності підкріплюючих 

ребер і приєднаних твердих тіл. Розв’язання задачі здійснюється методом Рітца. 

Рівняння коливань отримані на основі варіаційного принципу Лагранжа для 

динамічних систем. Власні частоти і форми вільних коливань оболонкової системи 
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визначаються методом обертань Якобі. Задача дослідження напружено-

деформованого стану розв’язується методом суперпозиції мод. 

Одержані результати розрахунку власних частот і форм вільних коливань, а 

також амплітуд вимушених коливань та напружень армованих і підкріплених 

оболонок з урахуванням демпфування при дії нормального рівномірно 

розподіленого динамічного навантаження, що змінюється за гармонійним законом. 

Проведено аналіз отриманих результатів для широкого діапазону зміни 

конструктивних, геометричних і фізико-механічних параметрів оболонок. Виявлено 

особливості та загальні закономірності характеру впливу структурної 

неоднорідності матеріалу, виду граничних умов, підкріплюючих ребер і приєднаних 

твердих тіл на амплітудно-частотні характеристики та напружено-деформований 

стан досліджуваної оболонкової системи. 

Достовірність чисельних результатів розрахунку та адекватність розроблених 

математичних моделей підтверджується аналізом практичної збіжності розв’язків і 

порівнянням отриманих результатів з відомими рішеннями та експериментальними 

даними. 

Ключовi слова: багатошарова оболонка, частоти та форми коливань, 

напружено-деформований стан, конструктивна неоднорідність, підкріплюючі ребра, 

приєднані тверді тіла, чисельні розв’язки, варіаційний метод Рітца. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Власов О. И. Деформирование многослойных ортотропных конструктивно 

неоднородных оболочек при динамических нагрузках. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела (физико-

математические науки). – Запорожский национальный университет Министерства 

образования и науки Украины, Запорожье, 2018. 

Диссертационная работа посвящена разработке эффективных методов 

решения задач напряженно-деформированного состояния, свободных и 

вынужденных колебаний, связанных с динамическими процессами в многослойных 

ортотропних конструктивно неоднородных подкрепленных ребрами оболочках 

вращения с присоединенными твердыми телами. 

Важной особенностью композитов является неоднородная слоисто-

волокнистая структура, которая характеризуется наличием упругих армированных 

слоев, состоящих из материалов с различными физико-механическими свойствами. 

Напряженно-деформированное состояние и колебания оболочечных 

конструкций с локальными концентраторами напряжений рассмотрены на основе 

линейной теории тонких упругих анизотропных оболочек в рамках гипотез 

Киргофа-Лява с учетом структурной неоднородности материала и дискретности 

подкрепляющих ребер и присоединенных твердых тел.  

Получил дальнейшее развитие вариационный метод Ритца применительно к 

решению динамических задач деформирования и колебаний многослойных 

композитных оболочек с плоскопараллельными ортотропными и изотропными 

слоями, подкрепляющими ребрами и присоединенными твердыми телами. 
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Уравнения колебаний получены на основе вариационного принципа Лагранжа для 

динамических систем. Собственные частоты и формы свободных колебаний 

оболочечной системы определяются методом вращений Якоби. Задача исследования 

напряженно-деформированного состояния решается методом суперпозиции мод. 

Получены результаты расчета собственных частот и форм свободных 

колебаний, а также амплитуд вынужденных колебаний и напряжений армированных 

и подкрепленных оболочек с учетом демпфирования при действии нормальной 

равномерно распределенной возбуждающей нагрузки, изменяющейся по 

гармоническому закону. Проведен анализ полученных результатов для широкого 

диапазона изменения конструктивных, геометрических и физико-механических 

параметров оболочек. Выявлены особенности и общие закономерности характера 

влияния структурной неоднородности материала, вида граничных условий, 

подкрепляющих ребер и присоединенных твердых тел на амплитудно-частотные 

характеристики и напряженно-деформированное состояние исследуемой 

оболочечной системы. 

Методом голографической интерферометрии с использованием разработанной 

методики испытаний получены новые экспериментальные результаты частот и форм 

резонансных колебаний, а также полей виброперемещений поверхности упругих 

тонкостенных неоднородных цилиндрических и усеченных конических оболочек в 

широких пределах их изменения и действующей нагрузки. 

Достоверность численных результатов расчета и адекватность разработанных 

математических моделей подтверждается анализом практической сходимости 

решений и сравнением полученных результатов с известными решениями и 

экспериментальными данными. 

Ключевые слова: многослойная оболочка, частоты и формы колебаний, 

напряженно-деформированное состояние, конструктивная неоднородность, 

подкрепляющие ребра, присоединенные твердые тела, численные решения, 

вариационный метод Ритца.  

 

ABSTRACT 

 

Vlasov O. I. Deformation of multilayered orthotropic structurally non-

homogeneous shells under dynamic loads. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in physics and mathematics sciences by specialty 

01.02.04. – Mechanics of deformable solids (physics and mathematics). – Zaporizhzhia 

National University Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

This dissertation is devoted to the development of efficient methods solutions to 

problems of stress-strained state, free and forced vibrations, associated with dynamic 

processes in constructional non-homogeneous multilayered supported by the ribs of the 

shells with attached solid bodies. 

The shells stress-strained state, that takes their constructional non-homogeneity into 

consideration, has been studied on the base of thin elastic shells linear theory and Kirghof-

Lyav’s hypothesis. The problem is solved by the Ritz method on the basis of the 

developed mathematical model. The vibration equations have been derived on the base of 

Lagrange’s variation principle for dynamical processes. The method of the shell system 
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natural frequencies and mode shapes calculation has been developed using the Jacobi 

method. The main problem of the shells system stress-strained state is solved by the 

superposition principle. 

The results of the shells free vibration natural frequencies and their modes numerical 

investigation have been calculated. The forced vibration amplitudes and the stresses for the 

reinforced shells case, caused by the normal force, distributed by the harmonic law, are 

also given. Оbtained results of calculation have been analyzed for a wide range of the 

shells constructional, geometric and mechanical parameters. The dependences, 

characterizing the influence of the boundary conditions, stiffener ribs, attached solid 

bodies and material structural non-homogeneity on the shells system oscillation modes, 

frequencies and stress-strained state have also been received. 

The results of the research and developed mathematical models adequacy have been 

adopted by the comparison with the results of some well-known problems solution and 

experimental data. 

Key words: multilayer shell, frequencies and modes of vibrations, stress-strained 

state, constructional non-homogeneity, reinforced ribs, attached solid bodies, numerical 

solutions, variation Ritz method. 

 

 

 

 

 


