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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В наш час системи комп’ютерної математики (СКМ) не 

обмежуються найпростішими діями і спрощенням виразів. Можливості, які 

пропонуються користувачу сучасними СКМ охоплюють багато розділів алгебри і 

математичного аналізу. Основу СКМ становлять глибокі математичні результати з 

комутативної алгебри, алгебраїчної геометрії, математичної логіки, математичного 

аналізу, диференційних рівнянь, теорії алгоритмів і ін. Поряд з цим всі СКМ мають 

окремі недоліки, серед яких: неповна підтримка складних аналітичних перетворень 

символічних виразів, кінцевий результат в процесі розв’язання складних технічних 

задач залежить від рівня знань дослідника у галузях математики та досвіду 

використання СКМ, які потребують програмного вдосконалення для здійснення 

обробки трансцендентних та логарифмічних виразів, що, таким чином, робить  

розробку нових алгоритмів для автоматизації аналітичних методів на ЕОМ 

актуальною і в наш час. Особливо це стосується задач математичної фізики, де 

аналітичний розв’язок отримати складно. 

Аналітичні методи розв’язання крайових задач математичної фізики, які 

використовують складний математичний апарат з операціями інтегрування та 

диференціювання над трансцендентними виразами є особливо складними для 

систем комп’ютерної математики, оскільки СКМ в такому випадку, не мають змоги 

здійснити інтегрування, диференціювання, а інколи не можуть спростити складний 

математичний вираз. До таких складних методів відноситься метод початкових 

функцій теорії пружності, який застосовується у математичному моделюванні та має 

велику кількість символічних перетворень. Даний метод дістав подальшого 

розвитку у роботах А.І. Лур’є, В.З. Власова, М.Г. Ванюшенкова, Ф.А. Гохбаума,  

В.А. Агарьова, В.В. Власова. Спроби автоматизації методу початкових функцій 

наведено в роботах О.В. Матросова, Г.М. Ширунова, М.Д. Коваленко. Однак 

завдання створення універсального інструменту, що дозволяв би розв’язувати і 

аналізувати крайові задачі у будь-якій системі координат,  є не вирішеним. 

Тому тема дисертаційної роботи є актуальною в наш час. В основу роботи 

покладено ідею створення на базі СКМ інструментальної системи для моделювання 

і аналізу задач математичної фізики методом початкових функцій. Розроблена 

система дозволяє самостійно описувати математичні моделі крайових задач, 

здійснювати їх розрахунки та аналіз результатів.  

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

виконано відповідно до плану наукових досліджень математичного факультету 

Запорізького національного університету за держбюджетною темою: «Математичне 

моделювання, аналіз та керування складними динамічними системами» (2017-2020), 

№ ДР 0117U007595.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка інструментальної 

системи для розв’язання крайових задач теорії пружності для пластин, масивів, 

плит, півплощини, пружної основи. Мета досягається шляхом розв’язання таких 

задач дослідження: 
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– аналіз сучасного стану проблеми застосування СКМ у спеціалізованих 

областях науки і техніки; 

– розробка математичних моделей з аналітико-чисельними алгоритмами 

дослідження задач в різних системах координат; 

– розробка математичної моделі диференціювання та інтегрування з 

використанням спрощуючої символіки; 

– розробка транслятора для виведення на ЕОМ аналітичного розв’язку 

диференційних рівнянь теорії пружності для двовимірного і тривимірного випадків; 

– розробка процесора для розв’язання поставлених користувачем крайових 

задач; 

– інтеграція чисельних методів в інструментальну систему для здійснення 

числових розрахунків крайових задач. 

Об’єктом дослідження є процес розв’язання задач теорії пружності. 

Предмет дослідження – рівняння математичної фізики для розв’язання 

крайових задач теорії пружності, математичні моделі аналізу крайових задач теорії 

пружності. 

Методи дослідження. Методи математичного аналізу у роботі 

використовуються для диференціювання та інтегрування, побудови правил роботи із 

спрощуючою символікою. Методи Ф-функцій і початкових функцій В.З. Власова, 

В.В. Власова застосовуються для виведення символічного розв’язку крайових задач 

теорії пружності. Алгоритми чисельних методів інтегрування використовуються для 

інтегрування математичних виразів, де  не можливо виразити інтеграли в 

елементарних функціях. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблено програмний 

продукт – бібліотеку підпрограм розв’язання на СКМ крайових задач теорії 

пружності для суцільних середовищ в будь-якій системі координат. Система 

комп’ютерної математики разом з бібліотекою складає інструментальну систему, в 

якій здійснюється аналітичний і числовий розв’язок заданих користувачем крайових 

задач. Наукова новизна полягає у наступному: 

– уперше запропоновано інструментальну систему розв’язання крайових 

задач теорії пружності аналітичним методом початкових функцій для різних 

систем координат; 

– уперше розроблено математичні моделі аналізу крайових задач теорії 

пружності з використанням алгоритму методу початкових функцій і алгоритму 

побудови розв’язку плоскої задачі теорії пружності для півплощини; 

– набув подальшого розвитку алгоритм методу початкових функцій у 

частині покращення реалізації із застосуванням методу Ф-функцій, що дозволило 

підвищити наочність символічних результатів; 

– удосконалено алгоритми розв’язання задач математичної фізики із 

використанням аналітичних обчислень у створеній інструментальній системі; 

– уперше запропоновано алгоритми роботи із спрощуючою символікою для 

обробки операцій диференціювання та інтегрування; 

– уперше представлено опис роботи з бібліотекою підпрограм у СКМ; 
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– уперше розроблено інструментальні засоби й моделі підтримки процесу 

розв'язання задач математичної фізики за допомогою розробленої інструментальної 

системи. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені алгоритми й 

моделі дають можливість розв’язувати задачі математичної фізики на ЕОМ. 

Підвищення точності і наочності результатів досягається завдяки застосуванню 

алгоритмів аналітико-чисельних методів. Запропоновані методи та моделі 

реалізовано в інструментальній системі, яка, як інструмент для автоматизації 

процесу розв’язання задач математичної фізики на ЕОМ, може бути використана в 

якості доповнення до існуючих розробок в програмуванні аналітико-чисельних 

методів задач математичної фізики. 

Результати, що отримані в дисертаційному дослідженні, упроваджено в 

навчальний процес Запорізького національного університету при викладанні 

дисциплін «Аналітичні методи в механіці», «Комп᾽ютерне моделювання у 

прикладних дослідженнях», та при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт 

освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності «Прикладна математика». 

Особистий внесок. Усі результати дисертаційної роботи, які виносяться на 

захист, отримано автором самостійно, в роботах, виконаних у співавторстві і 

опублікованих спільно в наукових виданнях, включених до Переліку наукових 

фахових видань України з фізико-математичних наук Міністерства освіти і науки 

України, здобувачеві належить: в роботі [1] – програмна реалізація в системі 

комп’ютерної математики (СКМ) побудови розв’язку загальної задачі теорії 

пружності для тривимірного тіла в декартовій системі координат; у роботі [7] – 

програмна реалізація побудови математичної моделі розв’язання тривимірної задачі 

теорії пружності для пластини та її порівняння з розв’язком класичної теорії 

пластин; у роботі [8] – програмна реалізація символічного множення матриць 

прямого й оберненого перетворень в СКМ, виправлення знаку в диференціальному 

операторі В.З. Власова; у роботах [9-12] – програмна реалізація алгоритму побудови 

розв’язання плоскої задачі теорії пружності для півплощини, розробка алгоритмів 

символічного множення й ділення, які заміняють операції диференціювання та 

інтегрування, розробка бібліотеки підпрограм для СКМ, побудова інструментальної 

системи; у роботі [5] – програмна реалізація побудови математичної моделі 

розв’язання тривимірної задачі теорії пружності для тришарової пластини на 

пружній основі; у роботі [6] – розробка алгоритму побудови розв’язання загальної 

двовимірної задачі теорії пружності в полярних координатах, його програмна 

реалізація на СКМ. 

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи були 

представлені на: VI Міжнародній конференції молодих учених «Інформаційні 

технології в науці, освіті, телекомунікації й бізнесі IT+S&E'08», Україна, Крим, 

Ялта-Гурзуф, травень 2008; Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми, методи й засоби досліджень Світового океану», Україна, Запоріжжя 

2008 р.; щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференціях Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, 2008 – 2014 рр.); науково-практичних 
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конференціях та наукових семінарах кафедри математичного моделювання 

Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 2014 – 2021 рр.); 

Міжнародній наукової конференції «Наукове Літо – 2015», Україна, Київ, липень 

2015 року; XVI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми 

та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та 

Азії», Україна, Переяслав-Хмельницький, серпень 2015 року;  

XV Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатики та 

моделювання», Україна, Харків – Одеса, вересень 2015 р.; XVI Міжнародній 

конференції з математичного моделювання «МКММ_2015», присвяченій  

225-річчю з дня народження Августа Фердінанда Мебіуса, Україна, Херсон, 

вересень 2015 р.; XXI Міжнародній конференції з математичного моделювання 

МКММ_2020. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 25 наукових робіт, в 

яких висвітлено основний зміст дисертаційної роботи та етапи її підготовки. З яких 

13 статей [1-13] (6 статей у наукових періодичних виданнях, з них: 2 статті – у 

іноземних спеціалізованих виданнях [4, 6]; 4 статті – у журналах, включених до 

Переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних наук [1, 2, 3, 5]; 

7 статей, які додатково відображають результати дисертації [7-13]) і 12 тез 

доповідей в збірниках праць наукових конференцій [14-25]. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 239 сторінок. Робота містить 55 рисунків, список 

використаних джерел зі 155 найменувань (на 15 сторінках) та 7 додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи (наведено аналіз 

сучасного стану проблеми, останні дослідження), визначено об’єкт, предмет, мету, 

висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

особистий внесок здобувача, кількість публікацій, виконаних за темою 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі здійснено аналітичний огляд робіт з тематики 

дослідження; наведено основні поняття автоматизації процесу розв’язання задач 

математичної фізики та описано його схему. Проведено огляд і надано 

характеристику сучасних СКМ. Найбільш відомими з них в наш час виступають: 

MatLab, MathCAD, Maple, Mathematica, Derive, Axiom, Maxima, Scilab, Sage, Derive. 

Серед вітчизняних розробок особливо виділяються сучасна GRAN і АНАЛІТИК-

2010.  

Значний внесок у розвиток СКМ зробили вчені: В.М. Глушков, В.З. Аладьєв, 

Н.Н. Васильєва, В.П. Дьяконов, Г.Б. Єфімов, М.В. Грошева, Є.Ю. Зуєва, В.В. Іванов, 

Д.М. Клімов та ін. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Досліджено властивості СКМ та можливості їх застосування в автоматизації. 

На основі оглядів обґрунтовано вибір напряму дисертаційного дослідження, 

пов’язаного з автоматизацією розв’язання задач математичної фізики. 

В напрямку автоматизації розв’язання задач математичної фізики отримано 

фундаментальні результати вченими: І.В. Сергієнко, Дж. Райсом, А.Ф. Верлань, У. 

Дорном, М.С. Можаровським, В.О. Толоком, В.К. Кабуловим, Д.П. Голоскоковим, 

Ч.Г. Едвардсом та ін.  

У розділі розглянуто основні проблеми, що виникають при розрахунках на 

СКМ. На основі здійсненого аналізу літературних джерел зроблено висновок: 

виникає необхідність в розробці нових та вдосконаленні існуючих аналітичних та 

аналітико-чисельних методів та підходів розв’язання крайових задач. 

Запропоновано варіант вирішення означених проблем: розробка інструментальної 

системи на базі СКМ для задач математичної фізики, яка дозволяє досліднику 

розв’язувати на ЕОМ крайові задачі теорії пружності аналітичним методом 

початкових функцій, використовувати спрощену символіку для обробки операцій 

диференціювання та інтегрування. 

Другий розділ присвячено розгляду синтаксису й семантиці вхідної мови 

розробленої інструментальної системи. У розділі описуються прийоми побудови 

схем розв'язання крайових задач теорії пружності. Наводиться структура опису 

задачі мовою інструментальної системи. Основу системи складають аналітичні 

алгоритми перетворення операцій диференціювання та інтегрування у символічні 

операції множення та ділення. Алгоритми перетворення реалізовано в рекурсивних 

процедурах символічного диференціювання sdiff(expression, argument, number) та 

інтегрування sint(expression, argument, number). У ролі argument виступає змінна 

диференціювання або інтегрування, number – кратність диференціювання або 

інтегрування, expression – вираз для перетворення транслятором. Формульна 

інформація перетворюється з метою спрощення операцій диференціювання й 

інтегрування. Після етапу запису формул диференціали й інтеграли замінюються 

символічними позначеннями, а саме 
𝑑

𝑑𝑥
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛼 · 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧), 

𝑑

𝑑𝑦
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛽 ·  𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧),

𝑑

𝑑𝑧
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑟 ·  𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧). Всі операції 

диференціювання замінюються на множення символів на функцію. Аналогічно, 

операції інтегрування замінюються операціями ділення  

∫𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑑𝑥 =
𝑢(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛼
, ∫ 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑑𝑦 =

𝑢(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛽
, ∫ 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑑𝑧 =

𝑢(𝑥,𝑦,𝑧)

𝑟
. У випадках 

диференціалів високого порядку символи перемножуються, наприклад, 
𝑑2

𝑑𝑥2
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛼 · 𝛼 · 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝛼2  · 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) , для подвійного інтегрування 

діляться: ∬𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 =
𝑢(𝑥,𝑦,𝑧)

𝛼 𝛽
. Алгоритми заміщення вкладено в функції-

підпрограми інструментальної системи sdiff і sint, які використовуються для 

спрощення обробки складних математичних виразів аналітичного методу 

початкових функцій. Розглянемо приклади роботи з підпрограмами символічного 

диференціювання та інтегрування.  
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Формули переміщень, які задаються у вигляді: 

 

𝑢 = 𝜑 − 𝑧
𝜕𝜑

𝜕𝑧
𝑢0 + 𝑧𝜑𝑢1, 

𝜐 = 𝜑 − 𝑧
𝜕𝜑

𝜕𝑧
𝜐0 + 𝑧𝜑𝜐1,      (1) 

        𝑤 = 𝜑 − 𝑧
𝜕𝜑

𝜕𝑧
𝑤0 + 𝑧𝜑𝑤1, 

 

на мові інструментальної системи записуються у вигляді: 

 

u: (phi- sdiff(phi,z)*z )*u0 + z*phi*u1$ 

v: (phi- sdiff(phi,z)*z )*v0 + z*phi*v1$ 

w: (phi-sdiff(phi,z)*z )*w0 + z*phi*w1$. 

 

Задані рівняння теорії пружності: 

 

𝜏 𝑥𝑦 =
𝜕𝑈

𝜕𝑦
+
𝜕𝑉

𝜕𝑥
, 

𝜏 𝑦𝑧 =
𝜕𝑉

𝜕𝑧
+

𝜕𝑊

𝜕𝑦
,       (2) 

𝜏 𝑦𝑧 =
𝜕𝑊

𝜕𝑥
+
𝜕𝑈

𝜕𝑧
, 

 

записуються наступним чином: 

 

tau[xy]: sdiff(u, y) + sdiff(v, x); 

tau[yz]: sdiff(v, z) + sdiff(w, y); 

tau[xz]: sdiff(w, x) + sdiff(u, z). 

 

Напруження: 

 

𝜎𝑧 = −∫
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
𝑑𝑧     (3)  

 

записується на мові інструментальної системи у вигляді: 

 

sigma[z]:-sint(sdiff(tau[xz], x) + sdiff(tau[yz], y), z). 

 

Використовуються функції-підпрограми sdiff та sint. Транслятор 

інструментальної системи здійснює символічні перетворення і підстановки формул 

(1) в (2), потім (2) в (3). Кінцевий результат наведений нижче: 
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𝜎𝑧 = 𝛼
2𝜑𝑤0𝑧 + 𝛼𝜑𝑟𝑢0𝑧 + 𝛽2𝜑𝑤0𝑧 + 𝛽𝜑𝑟 𝜈0𝑧 −

𝛼2𝜑𝑤1𝑧

𝑟
− 𝛼𝜑𝑢1𝑧 + −

𝛽2𝜑𝑤1𝑧

𝑟

− 𝛽𝜑 𝜐1𝑧 −
𝛼2𝜑𝑤0

𝑟
−
𝛽2𝜑𝑤0

𝑟
−
𝛼𝜑𝑢1

𝑟
−
𝛽𝜑𝜐1

𝑟
 

(4) 

 

В інструментальну систему інтегровано підпрограму для перетворення виразів 

із символічного вигляду в алгебраїчний transformation(expression, base). 

Інструментальна система може здійснювати три типи перетворень, які задаються 

параметром base у підпрограмі transformation(expression, base). Якщо base приймає 

значення symbolic, то спрощений вираз перетвориться до символічного вигляду (за 

правилами, описаними вище). Для випадку, якщо base – normal вираз перетвориться 

з символічного вигляду в алгебраїчний (всі символи диференціювання та 

інтегрування буде замінено на диференціали та інтеграли). Третє значення extended 

дозволяє здійснити перетворення виразу з символічного вигляду в алгебраїчний з 

використанням функцій-підпрограм vdiff та vint. Ці функції оперують з виразами 

радикалів 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2  та 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 для двовимірного та тривимірного 

випадків відповідно. Підтримується диференціювання та інтегрування радикалів 

рекурсивно.  

У третьому розділі надано основні алгоритми й методи, які використано при 

реалізації інструментальної системи. Описано алгоритми побудови загального 

розв'язку двовимірної й тривимірної крайових задач теорії пружності. Наведено 

методи аналітичного розв'язку різних типів задач математичної фізики. 

Алгоритм виведення загального розв'язку тривимірної задачі теорії 

пружності. Розглядається розв'язок загальної змішаної крайової задачі теорії 

пружності. Використовується аналітико-чисельний метод В. З. Власова, за шукані 

приймаються основні функції: u = u(x, y, z), υ = υ(x, y, z), w = w(x, y, z) і напруження 

τxz, τyz, σz. 

Для спрощення запису вводяться пропорційні величини для переміщень, які 

визначаються за формулами: 

 

U = Gu, V = Gυ, W = Gw.     (5) 

 

Для шуканих напружень застосовується наступна форма запису виду 

 

𝜏𝑥𝑧 = 𝑋,  𝜏𝑦𝑧 = 𝑌, 𝜎𝑧 = 𝑍. 

 

Задається тривимірне ізотропне тіло, в якому виділяються дві площини: 

початкова z = 0 й паралельна до неї z = const. Частина тіла, яка знаходиться між 

ними, є масивом довільно фіксованої товщини. Величини U, V, W, X, Y, Z 
визначають вектори повного переміщення й повного напруження, які діють у будь-

якій точці  
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(x, y) фіксованої площини z = const. Величини U0, V0, W0, X0, Y0, Z0, на початковій 

координатній площині z = 0, називаються початковими функціями, які вважаються 

заданими (не визначаються під час розв'язання задачі).  

Розв’язок задачі знаходиться у формі символічних рядів, які представляються 

в наступному вигляді: 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 𝑈 = 𝑢0(𝑥, 𝑦) cos(𝛾𝑧) + 𝑢1(𝑥, 𝑦) si𝑛(𝛾𝑧) + 𝑢2(𝑥, 𝑦) 𝑧 c𝑜𝑠(𝛾𝑧) +

                                                                                             +𝑢3(𝑥, 𝑦) 𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛾𝑧),

𝑉 = 𝜐0(𝑥, 𝑦) cos(𝛾𝑧) + 𝜐1(𝑥, 𝑦) si𝑛(𝛾𝑧) + 𝜐2(𝑥, 𝑦) 𝑧 c𝑜𝑠(𝛾𝑧) +

                                                                                               +𝑣3(𝑥, 𝑦) 𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛾𝑧),

   𝑊 = 𝑤0(𝑥, 𝑦) cos(𝛾𝑧) + 𝑤1(𝑥, 𝑦) si𝑛(𝛾𝑧) + 𝑤2(𝑥, 𝑦) 𝑧 c𝑜𝑠(𝛾𝑧) +

                                                                                             +𝑤3(𝑥, 𝑦) 𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛾𝑧),

         𝑋 = 𝑥𝑥0(𝑥, 𝑦) cos(𝛾𝑧) + 𝑥𝑥1(𝑥, 𝑦) si𝑛(𝛾𝑧) + 𝑥𝑥2(𝑥, 𝑦) 𝑧 c𝑜𝑠(𝛾𝑧) +

                                                                                                +𝑥𝑥3(𝑥, 𝑦) 𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛾𝑧),

         𝑌 = 𝑦𝑦0(𝑥, 𝑦) cos(𝛾𝑧) + 𝑦𝑦1(𝑥, 𝑦) si𝑛(𝛾𝑧) + 𝑦𝑦2(𝑥, 𝑦) 𝑧 c𝑜𝑠(𝛾𝑧) +

                                                                                                   +𝑦𝑦3(𝑥, 𝑦) 𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛾𝑧),

      𝑍 = 𝑧𝑧0(𝑥, 𝑦) cos(𝛾𝑧) + 𝑧𝑧1(𝑥, 𝑦) si𝑛(𝛾𝑧) + 𝑧𝑧2(𝑥, 𝑦) 𝑧 c𝑜𝑠(𝛾𝑧) +

                                                                                                      +𝑧𝑧3(𝑥, 𝑦) 𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛾𝑧),

  (6) 

 

де 𝑢0(𝑥, 𝑦) = 𝑈0, 𝜐0(𝑥, 𝑦) = 𝑉0,  𝑤0(𝑥, 𝑦) = 𝑊0,  𝑥𝑥0(𝑥, 𝑦) = 𝑋0,  
𝑦𝑦0(𝑥, 𝑦) = 𝑌0,  𝑧𝑧0(𝑥, 𝑦) = 𝑍0- функції, що задаються на площині z=0 (початкові); 

𝛾 = √
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
 - диференціальний оператор від функцій; 

𝛾 𝑧 = 𝑧 √
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
 - добуток змінної z на оператор; 

sin(γ 𝑧) = γ 𝑧 −
𝛾3 𝑧3

3!
+
𝛾5 𝑧5

5!
− ... - нескінченний операційний ряд, розкладання 

тригонометричної функції sin в ряд Маклорена; 

cos(γ 𝑧) = 1 −
𝛾2 𝑧2

2!
+
𝛾4 𝑧4

4!
− ... - нескінченний операційний ряд, розкладання 

тригонометричної функції cos в ряд Маклорена. 

Для спрощення запису часткових похідних використовується символічний 

метод, який полягає в замінюванні операцій диференціювання операціями 

множення. Тоді операції диференціювання й лінійних перетворень рівнянь стає 

можливим проводити методами лінійної алгебри, не порушуючи цілісності й 

сумісності розв'язку. 

Рівняння теорії пружності мають вигляд 
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{
 
 
 

 
 
 

𝑟𝑈 = −𝛼𝑊 + 𝑋,
𝑟𝑉 = −𝛽𝑊 + 𝑌,

𝑟𝑊 = −
𝜈

1−𝜈
(𝛼𝑈 + 𝛽𝑉) +

1−2𝜈

2(1−𝜈)
𝑍,

𝑟𝑍 = −𝛼𝑋 − 𝛽𝑌 − 𝑐,

𝑟𝑌 = −
1+𝜈

1−𝜈
𝛼𝛽𝑈 − (𝛼2𝑉 +

2

1−𝜈
𝛽2𝑉) −

𝜈

1−𝜈
𝛽𝑍 − 𝑏,

𝑟𝑋 = −
1+𝜈

1−𝜈
𝛼𝛽𝑉 − (𝛽2𝑈 +

2

1−𝜈
𝛼2𝑈) −

𝜈

1−𝜈
𝛼𝑍 − 𝑎,

    (7) 

 

де 𝛼𝑛 →
𝜕𝑛

𝜕𝑥𝑛
, 𝛽𝑛 →

𝜕𝑛

𝜕𝑦𝑛
,  𝑟𝑛 →

𝜕𝑛

𝜕𝑧𝑛
; 

n – ціле число. 

Множенням рівняння (7) на r, підстановкою рівнянь (7) до нових рівнянь з 

наступним виключенням членів 𝑟𝑈,  𝑟𝑉,  𝑟𝑊,  𝑟𝑋,  𝑟𝑌,  𝑟𝑍 виводяться загальні 

формули для других, третіх, четвертих похідних. По черзі для кожного випадку, 

прирівнюванням змінної z=0, будується система рівнянь, в результаті розв’язання 

якої знаходяться змінні 𝑢1(𝑥, 𝑦), 𝑢2(𝑥, 𝑦), 𝑢3(𝑥, 𝑦), … , 𝑧𝑧1(𝑥, 𝑦), 𝑧𝑧2(𝑥, 𝑦), 𝑧𝑧3(𝑥, 𝑦). В 

результаті підстановки отриманих змінних в (7) після перетворень, пов'язаних із 

групуванням диференціальних операцій над початковими функціями 

𝑢0(𝑥, 𝑦), 𝜐0(𝑥,  𝑦), 𝑤0(𝑥,  𝑦),  𝑥𝑥0(𝑥,  𝑦),  𝑦𝑦0(𝑥,  𝑦),  𝑧𝑧0(𝑥,  𝑦), виводяться загальні 

формули, які дозволяють знайти шукані функції U, V, W, X, Y, Z через початкові 

функції і їх часткові похідні. 

Розв’язок (6) переписується у вигляді операторів над початковими функціями: 

 

{

𝑈 = 𝐿𝑢𝑢𝑈0 + 𝐿𝑢𝑣𝑉0 + ... + 𝐿𝑢𝑧𝑍0,
𝑉 = 𝐿𝑣𝑢𝑉0 + 𝐿𝑣𝑣𝑉0 + ... + 𝐿𝑣𝑧𝑍0,

⋅⋅⋅
𝑍 = 𝐿𝑧𝑢𝑈0 + 𝐿𝑧𝑣𝑉0 + ... + 𝐿𝑧𝑧𝑍0,

    (8) 

 

де 𝐿𝑢𝑢, 𝐿𝑢𝑣,  …, 𝐿𝑧𝑧 – диференційні оператори від початкових функцій 𝑈0 =
𝑢0(𝑥, 𝑦), 𝑉0 = 𝜐0(𝑥,  𝑦), 𝑊0 = 𝑤0(𝑥,  𝑦), 𝑋0 = 𝑥𝑥0(𝑥,  𝑦), 𝑌0 = 𝑦𝑦0(𝑥,  𝑦), 
 𝑍0 = 𝑧𝑧0(𝑥,  𝑦). 

Для розв’язку (8) сформульована і доведена наступна теорема ортогональності 

диференційних операторів 𝐿𝑢𝑢,  𝐿𝑢𝑣,  ..., 𝐿𝑧𝑧. 
Теорема 3.1. З операторного розв’язку крайової задачі теорії пружності (9) 

можна отримати самі початкові функції 𝑈0, 𝑉0,  𝑊0, 𝑋0,  𝑌0, 𝑍0, застосувавши одні й 

ті ж диференційні оператори 𝐿𝑢𝑢, 𝐿𝑢𝑣,  ..., 𝐿𝑧𝑧 від знайдених функцій 

𝑈,  𝑉,  𝑊,  𝑋,  𝑌,  𝑍. 

Для того, щоб отримати диференційні оператори 𝐿𝑢𝑢,  𝐿𝑢𝑣,  ..., 𝐿𝑧𝑧 в 

інструментальній системі необхідно визвати службову підпрограму operators. 

Зазначена підпрограма поєднує характеристики, необхідні для розв'язання задач 

рівнянь теорії пружності: розмірність простору, тип системи координат. Її виклик 



10 

 

повинен передувати опису поставленої задачі математичної фізики. Для її виклику 

необхідно записати: 

 

operators(D3,cartesian,bigarmonic)$ 
 

Параметри підпрограми operators: D2 (або D3) –обов'язковий параметр, який 

задає розмірність задачі (D2-двовимірна задача, D3-тривимірна); cartesian (або polar, 

або cylindric, або spherical) - обов'язковий параметр, задає систему координат 

(cartesian – звичайна декартова система, polar – полярна для двовимірного випадку, 

cylindric –циліндрична й spherical - сферична); exponential (або bigarmonic) – тип 

розв'язку, bigarmonic (або опущений) – бігармонічне (exponential - експоненціальне). 

Четвертий розділ містить обчислювальні експерименти з розв'язання 

крайових задач теорії пружності, проведені за допомогою запропонованої 

інструментальної системи. У розділі наведено постановки задач, приклади їх 

розв'язання за допомогою інструментальної системи. 

Математичне моделювання деформування тришарової пластини на 

пружній основі. Несиметрична за товщиною пружна тришарова прямокутна 

пластина із твердим заповнювачем перебуває у стані спокою на пружній основі  

(рис. 1). Кінематика описується гіпотезами ламаної нормалі: у несучих шарах 

виконуються гіпотези Кірхгофа, в нестисливому за товщиною заповнювачі нормаль 

залишається прямолінійною, не змінює своєї довжини, але повертається на деякий 

додатковий кут, що становить із координатними осями величини 𝜓𝑥(𝑥, 𝑦), 𝜓𝑦(𝑥, 𝑦). 

Деформації вважаються малими. Реакція основи qr відповідає моделі Вінклера: 

 

𝑞𝑟 = −𝑘𝑤,      (9) 

 

де k – коефіцієнт жорсткості основи; 

w – прогин пластини. 

 
 

Рисунок 1 – Тришарова пластина 
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Система координат зв'язується із серединною площиною заповнювача. З 

метою спрощення позначень вводяться для переміщень u, υ і напружень, τxy,, σy нові 

позначення: 

 
𝐺𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑈, 𝐺𝜐(𝑥, 𝑦) = 𝑉, 𝐺𝑤(𝑥, 𝑦) = 𝑊,
𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑋, 𝜏𝑦𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑌, 𝜎𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑍.

} 

 

Початкові функції, відповідно, будуть позначатися 𝑈0, 𝑉0,𝑊0, 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0 за 

методом початкових функцій. Для кожного із шарів в заданих позначеннях буде 

дописуватися індекс, який визначає номер шару. Товщина k-го шару позначається як 

ℎ𝑘 (𝑘 = 1,2,3), при цьому ℎ3 = 2𝑐, с – відстань між площиною нестисливого 

заповнювача та площиною контакту з другим шаром h2 (рис. 1). За допомогою 

введених геометричних гіпотез, поздовжні переміщення в шарах виражаються через 

п'ять функцій 𝑢, 𝜐, 𝜓𝑥, 𝜓𝑦 , 𝑤 з врахуванням модуля зсуву: 

 

        𝑈1 = 𝑈 + 𝑐 ⋅ 𝛹𝑥 − 𝑧 ⋅
𝜕𝑊

𝜕𝑥
, 𝑉1 = 𝑉 + 𝑐 ⋅ 𝛹𝑦 − 𝑧 ⋅

𝜕𝑊

𝜕𝑦
(𝑐 ≤ 𝑧 ≤ 𝑐 + ℎ2), 

𝑈3 = 𝑈 + 𝑧 ⋅ 𝛹𝑥 − 𝑧 ⋅
𝜕𝑊

𝜕𝑥
, 𝑉3 = 𝑉 + 𝑧 ⋅ 𝛹𝑦 − 𝑧 ⋅

𝜕𝑊

𝜕𝑦
(−𝑐 ≤ 𝑧 ≤ 𝑐),  (11) 

             𝑈2 = 𝑈 − 𝑐 ⋅ 𝛹𝑥 − 𝑧 ⋅
𝜕𝑊

𝜕𝑥
, 𝑉2 = 𝑉 − 𝑐 ⋅ 𝛹𝑦 − 𝑧 ⋅

𝜕𝑊

𝜕𝑦
(−𝑐 − ℎ1 ≤ 𝑧 ≤ −𝑐), 

 

де z – відстань від розглянутого волокна до серединної площини заповнювача; 

𝑈 ± 𝑐 ⋅ 𝛹𝑥, 𝑉 ± 𝑐 ⋅ 𝛹𝑦 - величини зсувів першого й другого несучих шарів за рахунок 

деформації заповнювача (знак “+” – перший шар, “-“ – другий). 

Граничні умови задачі при x = 0, a наступні: 

 

𝑢 = 𝜐 = 𝜓𝑥 = 𝜓𝑦 = 𝑤 = 0.     (12) 

 

Початкові функції, з врахуванням модуля зсуву задаються у вигляді:  

 

𝑈0 = ∑ ∑ 𝐴𝑛𝑚 cos
𝜋 𝑛𝑥

𝑎
sin

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,   ∞

𝑚=1
∞
𝑛=1 𝑉0 = ∑ ∑ 𝐵𝑛𝑚 sin

𝜋 𝑛𝑥

𝑎
cos

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,   ∞

𝑚=1
∞
𝑛=1

𝑊0 = ∑ ∑ 𝐶𝑛𝑚 sin
𝜋 𝑛𝑥

𝑎
sin

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,   ∞

𝑚=1
∞
𝑛=1 𝑋0 = ∑ ∑ 𝐷𝑛𝑚 cos

𝜋 𝑛𝑥

𝑎
sin

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,   ∞

𝑚=1
∞
𝑛=1

𝑌0 = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝑚 sin
𝜋 𝑛𝑥

𝑎
cos

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,   ∞

𝑚=1
∞
𝑛=1 𝑍0 = ∑ ∑ 𝐹𝑛𝑚 sin

𝜋 𝑛𝑥

𝑎
sin

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,   ∞

𝑚=1
∞
𝑛=1

         Ψ𝑥
0 = ∑ ∑ 𝑃𝑠𝑛𝑚 cos

𝜋 𝑛𝑥

𝑎
sin

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
,∞

𝑚=1
∞
𝑛=1  Ψ𝑦

0 = ∑ ∑ 𝑃ℎ𝑛𝑚
∞
𝑚=1

∞
𝑛=1 cos

𝜋 𝑛𝑥

𝑎
sin

𝜋 𝑚𝑦

𝑏
.   

 (13) 

 

Згідно з умовами задачі, 𝐷𝑛𝑚 = 𝐸𝑛𝑚 = 𝐹𝑛𝑚 = 0. Підстановка переміщень і 

кутів повороту (13) у вирази (11) утворює нові початкові функції для кожного шару. 

Потім знаходяться розв'язки для переміщень і напружень кожного шару. Поздовжнє 

й поперечне навантаження розкладаються у подвійні тригонометричні ряди, 
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проводиться процедура Гальоркіна, будується система алгебраїчних рівнянь, з якої 

знаходяться коефіцієнти 𝐴𝑛𝑚, 𝐵𝑛𝑚, 𝐶𝑛𝑚, 𝑃𝑠𝑛𝑚, 𝑃ℎ𝑛𝑚. 

В обчисленій задачі бралися поздовжні навантаження 𝑡 = 0, 𝑝 = 0. Поперечне 

навантаження розкладено в подвійний тригонометричний ряд: 

 

𝑞 = ∑ ∑ 𝑞𝑛𝑚 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑛𝑥

𝑎
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑚𝑦

𝑏
∞
𝑚=1

∞
𝑛=1 ,

𝑞𝑛𝑚 =
4

𝑎𝑏
∫ ∫ 𝑞(𝑥, 𝑦)

𝑏

0

𝑎

0
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛𝑥

𝑎
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑚𝑦

𝑏
𝑑𝑥𝑑𝑦.

   (14) 

 

В розрахунках бралися двадцять членів рядів (13). Числове дослідження 

збіжності рядів (13) показало, що для їх сумування в формулах методу початкових 

функцій достатньо утримувати 20 перших доданків. Додавання ще 70 доданків 

неістотно змінює результат, але впливає на швидкість аналітичного розв’язання на 

ЕОМ. Розрахунки проводилися у розробленій інструментальній системі для 

відносних безрозмірних товщин шарів ℎ1 = 0.02, ℎ2 = 0.04, 𝑐 = 0.09. 

Співвідношення сторін пластини 𝑎 = 1, 𝑏 = 1. Інтенсивність поверхневого 

навантаження q = 1 МПа. Графіки для переміщень і напружень наведені нижче. 

Серединна поверхня третього шару є в даному прикладі нестисливим заповнювачем 

і не розглядається. Рис. 2 ілюструє зміну переміщень U, V та напружень 𝜎𝑥,𝜎𝑧 

вздовж осі x (y = 0,5) серединної поверхні другого (нижнього) шару пластини. Криві 

відповідають різним величинам коефіцієнта жорсткості основи k = 25, 50, 100 

МПа/м. Екстремуми прогину W і напружень, а також перехід переміщення U 

спостерігаються в центрі шару. При збільшенні жорсткості основи в два рази, а 

потім в 4 рази максимальні значення переміщень і напружень зменшуються 

приблизно кожен раз на 50%, що повністю відповідає класичній теорії пластин А.Г. 

Горшкова.от 

 
      а)       б) 



13 

 

 
      в)       г) 

Рисунок 2 – Графіки зміни переміщень U, V та напружень 𝜎𝑥,𝜎𝑧 серединної поверхні 

другого шару пластини при k = 25, 50, 100 МПа/м: 

а) – переміщення U; б) – переміщення W; в) – напруження 𝜎𝑥; г) – напруження 𝜎𝑧 

Аналогічно рис. 2, на рис. 3 зображено зміну переміщень U, W та напружень  

𝜎𝑥, 𝜎𝑧 серединної поверхні першого (верхнього) шару пластини для k = 25, 50, 100 

МПа/м. Картина зміни переміщень і напружень є аналогічною, при зміні коефіцієнту 

жорсткості в два та чотири рази також переміщення і напруження зменшуються 

кожний раз на 50%.  

 

 
        а)       б) 
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      в)       г) 

Рисунок 3 – Графіки зміни переміщень U, V та напружень 𝜎𝑥,𝜎𝑧 серединної поверхні 

першого шару пластини при k = 25, 50, 100 МПа/м: 

а) – переміщення U; б) – переміщення W; в) – напруження 𝜎𝑥; г) – напруження 𝜎𝑧 

 

Вигляд кривих переміщення U, W для кожного шару схожі з виглядом кривих 

тривимірної задачі теорії пружності. Достовірність розв’язку підтверджується з 

одного боку точністю аналітичного методу початкових функцій застосовуваного для 

дослідження, а з іншого – збіжністю тригонометричних рядів (17). 

У висновках сформульовано основні результати роботи. 

У додатках наведені результати роботи комп’ютерних програм, написаних на 

мовою інструментальної системи, які не увійшли до основного тексту роботи.  

Нові алгоритми виведення аналітичних розв’яків задач математичної фізики 

дозволяють отримувати формульні результати на ЕОМ без проведення складних 

аналітичних розрахунків користувачем. Це дозволяє здійснювати на ЕОМ аналіз 

задач математичної фізики без детального вивчення користувачем тонкощів 

застосування аналітичних методів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Основним завданням дисертаційної роботи є розробка математичних моделей, 

алгоритмів та інструментальної системи аналізу задач математичної фізики 

аналітичними методами на ЕОМ. Чисельні методи застосовуються для інтегрування 

трансцендентних виразів. У роботі проаналізовано сучасний стан проблем 

застосування СКМ у спеціалізованих областях науки і техніки. Встановлено, що для 

автоматизації методу початкових функцій на СКМ, необхідним є створення 

додаткових алгоритмів. В результаті проведеного дослідження отримано нові 

наукові та практичні результати: 

1. Уперше запропоновано інструментальну систему розв’язання задач 

математичної фізики аналітичними методами на базі систем комп’ютерної 
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математики. Слід зазначити, що система може застосовуватися для опису схеми 

розв'язання задач інших розділів математичної фізики, не тільки теорії пружності. ЇЇ 

окремі компоненти спрощують операції диференціювання й інтегрування складних 

аналітичних виразів, заданих користувачем. 

2. Уперше розроблено математичні моделі крайових задач теорії пружності з 

використанням алгоритму методу початкових функцій і алгоритму побудови 

розв’язку плоскої задачі теорії пружності для півплощини. 

3. Вдосконалено алгоритм методу початкових функцій у частині покращення 

реалізації із застосуванням методу Ф-функцій. Синтез двох методів дозволив 

підвищити наочність символічних результатів. 

4. Удосконалено алгоритми розв᾽язання задач математичної фізики із 

використанням аналітичних обчислень у створеній інструментальній системі; 

5. Уперше запропоновано алгоритми роботи із спрощуючою символікою для 

обробки операцій диференціювання та інтегрування. 

6. Уперше представлено опис роботи з бібліотекою підпрограм у СКМ. 

7. Вперше розроблено інструментальні засоби й моделі підтримки процему 

розв᾽язання задач математичної фізики за допомогою створеної інструментальної 

системи. 

Розглянуто наступні крайові задачі теорії пружності: 

– задачі для одношарових тіл під дією рівномірно розподіленого 

навантаження у двовимірній і тривимірній постановках; 

– задачі для багатошарових тіл під дією рівномірно розподіленого 

навантаження у двовимірній і тривимірній постановках; 

– задачі для багатошарової пружної основи; 

– задачі для півплощини. 

Отримані результати співпадають з іншими розв'язками подібних задач, або, 

при відсутності таких розв’язків, узгоджуються з існуючими уявленнями щодо 

фізичної картини досліджуваного об'єкта. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

 

1. Галан Е. Е., Овский А. Г., Толок В. А. Использование системы Maple при 

реализации метода начальных функций Власова. Вісник Запорізького національного 

університету. 2008. №1. С. 16–26. 

2. Овский А. Г. Программная реализация решений двумерных и трехмерных 

задач теории упругости в Maple. Вісник Запорізького національного університету. 

2009. №1. С. 151–163. 

3. Овский А. Г. Моделирование плоских задач теории упругости толстых 

многослойных плит в системах компьютерной математики. Вісник Запорізького 

національного університету. 2014. №2. С. 101–116. 



16 

 

4. Ovskiy A. G. Instrumental System for the Solution of Static Problems on the 

Theory of Elasticity for a Multilayer Elastic Foundation. International Journal of Soft 

Computing and Engineering. Vol. 4, Issue 2, 2014. P. 139–143. (Index Copernicus). 

5. Овський О. Г., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Математичне 

моделювання деформування тришарової пластини на пружній основі. Вісник 

Запорізького національного університету. 2016. № 2. С. 192–201. (Index Copernicus) 

6. Ovsky A. G., Leontyeva V. V. Modelling of the Scheme of the Solution of the 

Flat Task Theory of Elasticity in Polar Coordinates in the Systems of Computer 

Mathematics. International Journal of Mathematics and Computer Research. Vol. 8, 

Issue 7, June 2020. P. 2072–2077. (Index Copernicus) 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

7. Овский А. Г., Толок В. О. Моделирование схемы решения трехмерной 

задачи теории упругости в системе Maple. Гідроакустичний журнал. 2008. № 5. С. 

88–97. 

8. Овский А. Г., Толок В. А. Использование системы компьютерной 

математики Maple для доказательства закона ортогональности матриц прямого и 

обратного преобразований, составленных Власовым В. З. Радіоелектроніка. 

Інформатика. Управління. 2008. № 1. С. 78–85. 

9. Овский А.Г., Толок В.А. Алгоритм построения решения плоской задачи 

теории упругости для полуплоскости и его реализация в Maple. Нові матеріали і 

технології в металургії та машинобудуванні. 2009. №2. С. 102–110. 

10. Овский А. Г., Толок В. А. Инструментальная система решения двумерных 

и трехмерных задач теории упругости на базе Maple. Радіоелектроніка. 

Інформатика. Управління. 2010. №2. С. 74–82. 

11. Овский А. Г., Толок В. А. Препроцессор решения статических двумерных 

и трехмерных задач теории упругости. Информационные технологии моделирования 

и управления. 2014. №1(85). С. 47–58. 

12. Овский А.Г., Леонтьева В.В. Инструментальная система решения задач 

статической теории упругости на базе систем компьютерной математики Maple и 

Maxima. Вісник Херсонського національного технічного університету. Інформаційні 

технології. 2015. № 3 (54). С. 284–289. 

13. Овский А.Г. Алгоритм построения решения общей трехмерной задачи 

теории упругости в цилиндрической системе координат для систем компьютерной 

математики. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. т. 3, № 2.2. С. 

212–220. 

 

  



17 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

14. Галан Е.Е., Овский А.Г., Толок В.А. Инструментальная система на базе 

MAPLE по реализации метода начальных функций В.З. Власова для решения 

упругих задач полупространства с включениями. Проблемы, методы и средства 

исследований мирового океана : материалы второй международной научно-

практической конференции (Запорожье, 13-14 мая 2008 года). Запорожье, 2008.  

С. 182–190. 

15. Галан Е.Е., Овский А.Г., Толок В.А. Разработка библиотеки программ в 

системе компьютерной математики MAPLE для решения задач теории упругости в 

двумерной и трехмерной постановке. Информационные технологии в науке, 

образовании, телекоммуникации и бизнесе IT+S&E`08 : труды XXXV Юбилейной 

международной конференции. VI международная конференция молодых ученых 

(Крым, 20-30 мая 2008 года). Ялта ; Гурзуф, 2008. С. 49–51. 

16. Овский А.Г., Толок В.О. Математическое моделирование трехмерных 

уравнений теории упругости за методом В.З. Власова. Актуальні проблеми 

математики та інформатики : збірка тез доповідей шостої регіональної наукової 

конференції молодих дослідників, присвяченої 90-річчю НАН України (Запоріжжя, 

24-28 квітня 2008 року). Запоріжжя, 2008. С. 39–40. 

17. Овский А.Г., Толок В.А. Решение трехмерной задачи теории упругости в 

Maple. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей 

сьомої регіональної конференції молодих дослідників (Запоріжжя: 23-24 квітня 2009 

року). Запоріжжя: ЗНУ, 2009. С. 51–53. 

18. Овский А.Г., Толок В.О. Математическое моделирование задачи Фламана 

и Черутти в двумерной постановке. Актуальні проблеми математики та 

інформатики: збірка тез доповідей І Всеукраїнської, VIII регіональної наукової 

конференції молодих дослідників (Запоріжжя, 24-28 квітня 2010 року). Запоріжжя: 

ЗНУ, 2010. С. 60–52. 

19. Овский А.Г., Толок В.О. Математическое моделирование трехмерной 

задачи теории упругости для многослойного упругого основания. «Актуальні 

проблеми математики та інформатики»: збірка тез доповідей доповідей ІІ 

Всеукраїнської, IX регіональної регіональної наукової конференції молодих 

дослідників (Запоріжжя, 24-28 квітня 2011 року). Запоріжжя: ЗНУ, 2011. С. 55–57. 

20. Овский А.Г., Толок В.О. Препроцессор решения двумерных и 

трехмерных задач теории упругости на базе системы компьютерной математики 

Maxima. Актуальні проблеми математики та інформатики: збірка тез доповідей ІІІ 

Всеукраїнської, X регіональної наукової конференції молодих дослідників, 

присвяченої 90-річчю НАН України (Запоріжжя, 24-28 квітня 2012 року). 

Запоріжжя: ЗНУ, 2012. С. 70–72. 

21. Овский А.Г. Инструментальная система решения двумерных и 

трехмерных задач линейной теории упругости на базе систем компьютерной 

математики Maple и Maxima. Актуальні проблеми математики та інформатики: 



18 

 

збірка тез доповідей шостої регіональної наукової конференції молодих дослідників 

(Запоріжжя, 24-28 квітня 2013 року). Запоріжжя: ЗНУ, 2013. С. 80–81. 

22. Овский А.Г. Разработка пакета подпрограмм в системе компьютерной 

математики Maxima для решения статических задач теории упругости. Наукове літо 

– 2015: збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції (Київ, 31 липня 2015 

року). Київ: «НАІРІ», 2015. С. 15–22.  

23. Овский А.Г. Доказательство закона ортогональности матриц прямого и 

обратного преобразований операторов метода начальных функций В.З. Власова с 

помощью системы Maxima. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 

третього тисячоліття в країнах Європи та Азії: матеріали XVI Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 1-2 серпня 

2015 року). Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2015. С. 43–47. 

24. Овский А.Г., Леонтьева В.В. Математическое моделирование задач 

статической теории упругости на системе компьютерной математики MAXIMA. 

Проблеми інформатики та моделювання: тезиси XV Міжнародної науково-

технічної конференції (Харків – Одеса, 14-18 вересня 2015 року). Харків – Одеса, 

2015. С. 65. 

25. Овский А.Г. Алгоритм построения решения общей трехмерной задачи 

теории упругости в цилиндрической системе координат для систем компьютерной 

математики. Проблеми інформатики та моделювання: тезиси XXI Міжнародної 

науково-технічної конференції (смт. Лазурне, 14-18 вересня 2020 року). смт. 

Лазурне, Херсонська область, 2020. С. 56. 

 

АНОТАЦІЯ 

Овський О.Г. Інструментальна система аналізу задач математичної 

фізики на базі аналітико-чисельних методів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні 

методи (01 − фізико-математичні науки). – Запорізький національний університет 

Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці інструментальної системи, що 

дозволяє здійснювати аналіз крайових задач теорії пружності за допомогою 

аналітичного методу початкових функцій. 

Автоматизовано схему розв’язання задач математичної фізики на ЕОМ. 

Розроблено алгоритми, за допомогою яких на системах комп᾽ютерної математики 

виводяться символічні розв’язки диференційних рівнянь теорії пружності за 

методом початкових функцій. Використана спрощуюча символіка, що дозволяє 

здійснити перетворення операцій диференціювання та інтегрування в символічні 

операції множення та ділення. 

В результаті створено інструментальну систему, що використовує 

обчислювальні ресурси СКМ і реалізує в діалоговому режимі розв'язання крайових 
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задач з одержанням формульних, числових та візуальних даних. Основні результати 

роботи застосовано для аналізу крайових задач теорії пружності. 

Інструментальна система спрямована на те, щоб дати дослідникові можливість 

видозмінювати математичну модель у процесі аналізу, втручатися в процес 

розрахунків. Її основна перевага – можливість внесення змін у програму на вхідній 

мові системи. Програмна реалізація на базі СКМ, яка є синтезом аналітичних і 

чисельних методів, дозволяє значною мірою розширити коло задач математичної 

фізики, де можна застосовувати ЕОМ для обчислень. 

Ключові слова: символічні операції, інструментальна система, система 

комп’ютерної математики, спрощуюча символіка, метод початкових функцій. 

 

АННОТАЦИЯ 

Овский А.Г. Инструментальная система анализа задач математической 

физики на базе аналитико-численных методов. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.02.05 – математическое моделирование и вычислительные 

методы (01 − физико-математические науки). – Запорожский национальный 

университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена разработке инструментальной системы, которая 

позволяет анализировать краевые задачи теории упругости с помощью 

аналитического метода начальных функций. 

Автоматизирована схема решения задач математической физики на ЭВМ. 

Разработаны алгоритмы, с помощью которых на системах компьютерной 

математики выводятся  символические решения дифференциальных уравнений 

теории упругости методом начальных функций. Использована упрощающая 

символика, что позволяет превращать операции дифференцирования и 

интегрирования в символические операции умножения и деления. 

В результате была создана инструментальная система, которая использует 

вычислительные ресурсы СКМ и реализует в диалоговом режиме решение краевых 

задач с получением формульных, числовых и визуальных данных. Основные 

результаты работы применены для анализа краевых задач теории упругости. 

Инструментальная система направлена на то, чтобы дать исследователю 

возможность изменять математическую модель в процессе анализа, вмешиваться в 

процесс расчета. Ее главным преимущество – возможность вносить изменения в 

программу на входном языке системы. Программная реализация на базе СКМ, 

которая является синтезом аналитических и численных методов, позволяет 

значительно расширить круг задач математической физики, где можно использовать 

ЭВМ для расчетов. 

Ключевые слова: символические операции, инструментальная система, 

система компьютерной математики, упрощенная символическая запись, метод 

начальных функций. 
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ABSTRACT 

Ovsky O.G. Instrumental system for the analysis of problems in mathematical 

physics based on analytical-numerical methods. – Manuscript. 

The thesis for the Candidate of physical and mathematical sciences degree on 

specialty 01.05.02 – mathematical modeling and computing methods (01 – physical and 

mathematical sciences). – Zaporozhe National University Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the development of an instrumental system that allows 

to automate the analysis of boundary value problems of the theory of elasticity by means 

of the analytical method of initial functions.  

Nowadays, analytical (algebraic and symbolic) calculations, which have greater 

clarity of results than numerical ones, are gaining more and more recognition. Analytical 

calculations are implemented in computer mathematics (SCM) systems. Therefore, SCM 

is widely used in science, technology and, especially, in the educational process. Their 

main advantages are ease of use, accuracy of the obtained solutions, high efficiency of 

processing algebraic operations. However, they have a common drawback: partial support 

for transformations of transcendental and logarithmic expressions. Before application in 

specialized fields of science and technology SCM must be software improved. The 

obtained final and some intermediate results of calculations should be investigated for 

compliance with the content of the problem, accuracy, etc. Especially for the case of 

boundary value problems of the theory of elasticity, where SCM was rarely used for 

research. 

In the dissertation work the instrumental system of solving problems of 

mathematical physics by analytical-numerical methods is considered. The solution of 

mathematical physics problems for static linear theory of elasticity on a computer is 

automated. An analytical-numerical method of initial functions for solving two-

dimensional and three-dimensional problems is proposed. Algorithms have been 

developed to derive analytical solutions of differential equations of the theory of elasticity 

on a computer. Algorithms for converting differentiation and integration operations into 

symbolic operations of multiplication and division have been created. The main results of 

the work were used to analyze the problems of mathematical physics that arise in the 

theory of elasticity. A new approach to finding the elastic characteristics of an elastic two-

layer foundation has been developed. It is based on a synthesis of analytical and numerical 

methods.  

It should be noted that the tool system due to the language of the interpretive type 

SCM is designed so that if at some stage of its work results are obtained that do not satisfy 

the user, he will be able to make the necessary changes online to refine and correct the 

results. The instrumental system is aimed at giving the researcher the opportunity to 

modify the mathematical model in the analysis process, to interfere in the calculation 

process. Its main advantage is the ability to make changes to the program in the input 

language of the system. 

Keywords: symbolical operations, instrumental system, computer’s mathematics 

system, the simplified symbolic, a method of initial functions. 
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