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АНОТАЦІЯ 

 

 

Овський О.Г. Інструментальна система аналізу задач математичної фізики на 

базі аналітико-чисельних методів. – Кваліфікаційна наукова праця 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 автоматизувати процес аналізу крайових задач теорії пружності за 

допомогою аналітичного методу початкових функцій. 

В наш час все більше визнання отримують аналітичні (алгебраїчні та 

символьні) обчислення, які володіють більшою наочністю результатів, ніж 

чисельні. Аналітичні обчислення реалізовано в системах комп’ютерної 

математики (СКМ), які широко застосовуються в науці, техніці і, особливо, в 

навчальному процесі. Їхніми основними перевагами є зручність у використанні, 

точність отриманих розв᾽язків, висока ефективність обробки алгебраїчних 

операцій. Однак, вони мають загальний недолік – часткову підтримку 

перетворень трансцендентних та логарифмічних виразів. Перед застосуванням 

в спеціалізованих галузях науки і техніки СКМ мають бути програмно 

вдосконаленими. 

В силу складності окремих аналітичних методів при автоматизації 

розв’язування задач математичної фізики виникає проблема побудови точного 

формульного розв’язку. Нажаль, на сучасному етапі через брак наукових 

досліджень говорити про повну підтримку СКМ розв᾽язків всіх задач 

математичної фізики не можливо. Це змушує дослідника будувати різні 

аналітичні та чисельні алгоритми для СКМ і порівнювати їх переваги й 

недоліки. Отримані кінцеві та деякі проміжні результати обчислень повинні 
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досліджуватися на відповідність змісту задачі, точність тощо. Особливо це 

важливо для випадку крайових задач теорії пружності, у яких СКМ 

застосовувались досить рідко. Слід враховувати, що процес аналізу результатів 

є складним, інколи на нього витрачається більше часу, ніж на отримання 

результатів. 

Для вирішення вищевказаних проблем у дисертаційній роботі: 

– 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; 

– уперше розроблено інструментальні засоби й моделі підтримки 

процесу розв'язання задач математичної фізики за допомогою створеної 

інструментальної системи. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних літературних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його 

мету, завдання, об’єкт, предмет і методи досліджень. Висвітлено наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів, особистий внесок автора 

в роботах, виконаних самостійно та в співавторстві. Наведено відомості про 
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апробацію результатів дослідження та 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 

характеристику сучасних СКМ. Досліджено їх властивості та можливості 

застосування в автоматизації. Обґрунтовано вибір напряму дисертаційного 

дослідження, пов’язаного з автоматизацією розв’язання задач математичної 

фізики. 

У розділі розглянуто також основні проблеми, що виникають при 

розрахунках у СКМ. На основі здійсненого аналізу літературних джерел 

зроблено висновок про необхідність в розробки нових та вдосконаленні 

існуючих аналітичних методів та підходів до розв’язання крайових задач. 

В дисертаційній роботі запропоновано один з можливих варіантів 

вирішення окреслених проблем, який полягає в розробці інструментальної 

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

розв’язувати на ЕОМ крайові задачі теорії пружності аналітичним методом 

початкових функцій, використовуючи при цьому, спрощену символіку для 

обробки операцій диференціювання та інтегрування. 

В роботі зазначено, що більшість наявних на сьогодні СКМ мають 

недоліки, які можна виправити шляхом їх програмного вдосконалення. Поряд 

з цим, СКМ мають розвинені програмні засоби, за допомогою яких можна 

створювати нові автоматизовані системи, що застосовуються в спеціалізованих 

галузях науки і техніки. 

За результатами аналізу літературних джерел із досліджуваної тематики 

виявлено, що застосування складних аналітичних методів в математичному 

моделюванні є особливо актуальним в наш час, оскільки останнім часом СКМ 

все частіше і частіше використовуються у дослідженнях. 

У другому розділі розглянуто загальні принципи побудови 

інструментальної системи аналізу задач математичної фізики на базі аналітико-
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чисельних методів. Здійснено формальний опис методу початкових функцій, 

розглянуто приклади запису в інструментальній системі функцій символьного 

диференціювання та інтегрування. 

В розділі формально описано синтаксис мови інструментальної системи, 

розглянуто загальну структуру програми на вхідній мові інструментальної 

системи. 

Базуючись на наведеній в першому розділі загальній схемі автоматизації 

процесу розв’язання задач математичної фізики, можна зробити висновок про 

те, що зазначена операція є достатньо складною і трудомісткою. Для її 

виконання необхідними є нові інструментальні засоби. Тому, як вже 

зазначалося, проблема розробки нових інструментальних систем, орієнтованих 

на автоматизацію розв’язання задач математичної фізики залишається 

відкритою та важливою з практичної й теоретичної точок зору. 

В розділі описано базовий принцип, з якого виводяться основні 

аналітичні співвідношення методу початкових функцій, який є аналітичним 

розв’язком крайової задачі математичної фізики для бігармонічного рівняння. 

У третьому розділі наведено загальну схему розв’язання задач теорії 

пружності за допомогою запропонованої  інструментальної системи, наведено 

основні компоненти інструментальної системи, розглянуто основні алгоритми 

і методики, застосовані при реалізації інструментальної системи. Описано 

аналітичні алгоритми побудови символічного розв’язку за методом початкових 

функцій та Ф-функцій для різних систем координат, аналітичні алгоритми для 

побудови символічного і алгебраїчного розв’язку для багатошарових тіл за 

методом початкових функцій, аналітичний алгоритм побудови розв’язку 

плоскої задачі теорії пружності для півплощини, методи чисельного 

інтегрування, що застосовуються для задач пружної основи. У третьому розділі 

за допомогою спрощуючої символіки описано побудову символічного 

розв’язку крайової задачі теорії пружності методом початкових функцій. 

Враховуючи, що зазначений метод початкових функцій є аналітичним, для 

різних систем координат застосовуються різні алгоритми та прийоми виводу 
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символічного розв’язку, вони докладно описані в розділі. Для підтвердження 

точності символічного розв᾽язку сформульовано і доведено теорему 

ортогональності трансцендентних лінійних диференційних операторів методу 

початкових функцій. 

В цьому розділі також здійснено опис процедур – підпрограм реалізації 

алгоритмів методу початкових функцій для багатошарових тіл в розробленій у 

роботі інструментальній системі. Описано функції-підпрограми алгоритмів 

чисельних методів інтегрування, застосованих в інструментальній системі. 

У четвертому розділі для підтвердження точності і правильності 

запропонованих розв᾽язків проаналізовано крайові задачі теорії пружності: для 

тривимірного і двовимірного тіла під дією розподіленого статичного 

навантаження; тривимірного й двовимірного багатошарового тіла під дією 

рівномірно розподіленого статичного навантаження; багатошарової пружної 

основи; півплощини. Наведен0 постановки задач, приклади їх аналітичного 

розв’язання за допомогою розробленої інструментальної системи, чисельні 

результати розв’язання даних задач за допомогою системи візуалізації. 

Результати, отримані в ході розв’язання задач, порівнювалися з теорією 

пластин О.Г. Горшкова. Було встановлено, що з аналітичного розв’язку 

тривимірної задачі теорії пружності методом початкових функцій можна 

отримати аналітичний розв᾽язок задачі класичної теорії пластин. На основі 

визначеного фундаментального результату підтверджується достовірність 

розв᾽язку, отриманого в інструментальній системі за методом початкових 

функцій. Результат роботи аналітичного алгоритму побудови розв’язку плоскої 

задачі теорії пружності для півплощини порівнювався з результатом 

розв’язання задачі теорії пружності із застосуванням методу Фур’є. Повний збіг 

формульних розв᾽язків, дозволив зробити висновок, що алгоритм побудови 

розв’язку плоскої задачі теорії пружності для півплощини дозволяє 

альтернативним шляхом отримати розв’язок задачі теорії пружності для 

півплощини. Точність і достовірність розрахунків підтверджується збіжністю 
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тригонометричних рядів, застосовуваних при розв’язанні крайових задач теорії 

пружності методом початкових функцій в інструментальній системі. 

У додатках розміщено окремі символічні результати, отримані в 

інструментальній системі, які не увійшли до основного тексту дисертації, опис 

вхідної мови і фрагменти програм-реалізацій крайових задач мовою 

інструментальної системи. 

Отже, в дисертаційній роботі вирішено актуальне завдання, яке полягає в 

розробці інструментальної системи аналізу задач математичної фізики на базі 

аналітико-чисельних методів. 

Ключові слова: символічні операції, інструментальна система, система 

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

трансцендентні лінійні оператори. 
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ABSTRACT 

 

 

Ovsky O.G. Instrumental system of analysis of problems of mathematical 

physics on the basis of analytical-numerical methods. - Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

physical and mathematical sciences on a specialty 01.05.02 "Mathematical modeling 

and computational methods" (01 - physical and mathematical sciences). - Zaporizhia 

National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhia, 

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. Due to the complexity of individual 

analytical methods in the automation of solutions to problems of mathematical 

physics, there is a problem of constructing an exact formulaic solution. Unfortunately, 

at the present stage, due to the lack of scientific research, it is not possible to speak 

of SCM's full support for the solutions of all problems in mathematical physics. This 

forces the researcher to build different analytical and numerical algorithms for SCM 

and compare their advantages and disadvantages. The obtained final and some 

intermediate results of calculations should be investigated for compliance with the 



9 
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. Keep 

in mind that the process of analyzing the results is complex, sometimes it takes more 

time than getting the results. 

To solve the above problems in the dissertation: 

- for the first time mathematical models of analysis of boundary value problems 

of static theory of elasticity were developed using the algorithm of the method of 

initial functions and the algorithm of V.O. Tolok for a half-plane; 

- for the first time an instrumental system for solving problems of mathematical 

physics of static theory of elasticity by the analytical method of initial functions for 

different coordinate systems was proposed; 

- the algorithm of the method of initial functions was further developed in terms 

of improving the implementation using the method of F-functions, which allowed to 

increase the clarity of symbolic results; 

- improved algorithms for solving problems of mathematical physics using 

analytical calculations on the created instrumental system; 

- for the first time algorithms of work with simplifying symbolics for 

processing of operations of differentiation and integration are created by the author; 

- for the first time a description of work with the library of subroutines in SCM 

is presented; 

- the tool means and models of support of process of the decision of problems 

of mathematical physics by means of the developed tool system are considered. 

The work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a list of 

references and appendices. 

The introduction substantiates the relevance of the research topic, defines its 

purpose, objectives, object, subject and research methods. The scientific novelty and 

practical significance of the obtained results, the personal contribution of the author 

in the works performed independently and in co-authorship are highlighted. 

Information on approbation of research results and number of publications made on 

the topic of the dissertation is given. 
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In the first section the analytical review of works on research subjects is carried 

out; the basic concepts of automation of the process of solving problems of 

mathematical physics are given and its scheme is described. A review and description 

of modern SCM. Their properties and possibilities of application in automation are 

investigated. Based on the reviews, the choice of the direction of the dissertation 

research related to the automation of solving the problems of mathematical physics 

is substantiated. 

The section also discusses the main problems that arise when calculating SCM. 

Based on the analysis of literature sources, it is concluded that there is a need to 

develop new and improve existing analytical methods and approaches to solving 

boundary value problems. 

The dissertation proposes one of the possible solutions to these problems: the 

development of an instrumental system based on SCM for mathematical physics, 

which allows the researcher to solve boundary value problems of the theory of 

elasticity by the analytical method of initial functions, to use simplified symbols to 

process differentiation and integration operations. 

The paper notes that most SCM’s currently available have shortcomings that 

can be remedied by software improvements. However, SCM has advanced software 

that can be used to create new automated systems used in specialized fields of science 

and technology. 

In the context of studying the literature, it was found that the use of complex 

analytical methods in mathematical modeling is especially relevant today. Since 

recently, SCM is increasingly used in research. 

In the second section the general principles of construction of the instrumental 

system of the analysis of problems of mathematical physics on the basis of analytical 

and numerical methods are considered. The formal description of the method of initial 

functions is carried out, the example of record in the instrumental system of functions 

of symbolic differentiation and integration is considered. 

The section formally describes the syntax of the tool system language, 

considers the general structure of the program in the input language of the tool system. 
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Based on the general scheme of automation of the process of solving problems 

of mathematical physics given in the first section, it can be concluded that this is a 

rather complex and time-consuming operation. It requires new tools, so, as already 

mentioned, the problem of developing new tool systems focused on automating the 

solution of mathematical physics. 

The section describes the basic principle from which the main analytical 

relations of the method of initial functions are derived. The method of initial functions 

is an analytical solution of the boundary value problem of mathematical physics for 

a biharmonic equation. 

In the third section the general scheme of the decision of problems of the theory 

of elasticity by means of tool system is resulted, the basic components of tool system 

are resulted. The main algorithms and techniques used in the implementation of the 

tool system are considered. Analytical algorithms for constructing a symbolic 

solution by the method of initial functions and F-functions for different coordinate 

systems, analytical algorithms for constructing a symbolic and algebraic solution for 

multilayer bodies by the method of initial functions are described, V.O. Tolok’s 

analytical algorithm, used in solving the problem of the theory of elasticity for a half-

plane, methods of numerical integration used for problems of the elastic basis. In the 

third section, with the help of simplifying symbolism, the construction of a symbolic 

solution of the boundary value problem of the theory of elasticity by the method of 

initial functions is described. Because the method is analytical, different algorithms 

and techniques for deriving a symbolic solution are used for different coordinate 

systems, and they are described in detail in this section. The theorem of orthogonality 

of transcendental linear differential operators of the method of initial functions is 

formulated and proved. 

This section also describes the procedures - subroutines for the implementation 

of algorithms for the method of initial functions for multilayer bodies in the 

instrumental system. The subroutine functions, algorithms of numerical integration 

methods used in the tool system are described. 
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In the fourth section, to confirm the accuracy and correctness of the proposed 

solutions, the boundary value problems of the theory of elasticity were analyzed: for 

three-dimensional and two-dimensional body under distributed static load, three-

dimensional and two-dimensional multilayer body under uniformly distributed static 

load, multilayer elastic basis. The section presents problem statements, examples of 

their analytical solution using an instrumental system, numerical results of solving 

these problems using a visualization system. 

The results obtained in solving the problems were compared with the theory of 

plates O.G. Gorshkov. It was found that from the analytical solution of the three-

dimensional problem of the theory of elasticity by the method of initial functions, it 

is possible to obtain the classical theory of plates, on the basis of this fundamental 

result the reliability of the proposed method of initial functions is confirmed. The 

result of the analytical algorithm V.O. Tolok was compared with the result of solving 

the problem of the theory of elasticity using the Fourier method. The complete 

coincidence of formulaic solutions allowed us to conclude that the algorithm of V.O. 

Tolok for a half-plane allows an alternative solution to the problem of the theory of 

elasticity for a half-plane. The accuracy and reliability of the calculations is 

confirmed by the convergence of trigonometric series used in solving boundary value 

problems of the theory of elasticity by the method of initial functions in the 

instrumental system. 

The appendices contain symbolic results obtained on the instrumental system, 

which were not included in the main text of the dissertation, a description of the 

language and fragments of programs-implementations of boundary value problems 

in the language of the instrumental system.  

Thus, the dissertation solves an urgent problem, which is to develop an 

instrumental system for analyzing problems of mathematical physics on the basis of 

analytical and numerical methods. 

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

system, the simplified symbolic, a method of initial functions, transcendental linear 

operators. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Для проведення обчислювальних експериментів в 

галузі математичної фізики в багатьох випадках необхідне глибоке вивчення 

фізичного процесу або явища, законів приро і їх проявів в складній взаємодії. 

Крім того, при розв’язанні задач математичної фізики доводиться враховувати 

питання збіжності, стійкості обчислювального процесу, точності обчислень, 

ефективності застосовуваних методів і т.д. Вищеозначені обставини створюють 

додаткові труднощі при розробці програмного забезпечення для розв'язання 

задач математичної фізики. В наш час автоматизація процесу розв’язання задач 

математичної фізики досягла значного прогресу завдяки застосуванню систем 

комп’ютерної математики (СКМ). СКМ дозволяють полегшити, а інколи й 

замінити працю математиків теоретиків і аналітиків. 

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 
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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 та завдання роботи. 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: 

– аналіз сучасного стану проблеми застосування СКМ у спеціалізованих 

областях науки і техніки; 

– розробка математичних моделей з аналітико-чисельними алгоритмами 
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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: 
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– 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; 

– 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 
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робіт освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності «Прикладна 

математика». Акти впровадження наведено у додатках Б, В. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертаційної роботи, які 

виносяться на захист, отримані автором самостійно, в роботах, виконаних у 

співавторстві і опублікованих спільно в наукових виданнях, які входять в 

спеціалізовані переліки Міністерства освіти і науки України, здобувачеві 

належить: в роботі [25] – програмна реалізація в системі комп’ютерної 

математики (СКМ) побудови розв’язку загальної задачі теорії пружності для 

тривимірного тіла в декартовій системі координат; у роботі [94] – програмна 

реалізація побудови математичної моделі розв’язання тривимірної задачі теорії 

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

у роботі [90] – програмна реалізація символічного множення матриць прямого 

й оберненого перетворень в СКМ, виправлення знаку в диференціальному 

операторі В.З. Власова; у роботі; у роботах [86, 88, 89, 91] – програмна 

реалізація алгоритму В.О. Толока для півплощини, розробка алгоритмів 

символічного множення й ділення, які заміняють операції диференціювання та 

інтегрування, розробка бібліотеки підпрограм для СКМ, побудова 

інструментальної системи; у роботі [96] – програмна реалізація побудови 

математичної моделі розв’язання тривимірної задачі теорії пружності для 

тришарової пластини на пружній основі; у роботі [150] – 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.; Всеукраїнських науково-практичних конференціях 

Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 2008 – 2014 рр.); 

науково-практичних конференціях і наукових семінарах кафедри 
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математичного моделювання Запорізького національного університету (м. 

Запоріжжя, 2014 – 2021 рр.); Міжнародній науковій 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 робіт, в яких 

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

13 статей [25, 81, 84, 86, 88-91, 94-96, 149, 150] (6 статей у наукових 

періодичних виданнях, з них: 2 статті – у іноземних спеціалізованих виданнях 

[149, 150]; 4 статті – у журналах, включених до Переліку наукових фахових 

видань України з фізико-математичних наук [25, 84, 95, 96]; 7 статей, які 

додатково відображають результати дисертації [81, 86, 88-91, 94]) і 12 тез 

доповідей в збірниках праць наукових конференцій [24, 26, 93, 92, 85, 83, 87, 

82].  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг роботи складає 239 сторінок (основна частина 148 

сторінок). Робота містить 55 рисунків, список використаних джерел зі 155 

найменувань (на 15 сторінках) та 7 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД СУЧАСНИХ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА 

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МАТЕМАТИЧНІЙ ФІЗИЦІ 

 

 

Розвиток сучасної математичної фізики вимагає розроблення нових та 

вдосконалення існуючих систем автоматизації, які дозволяють не тільки 

спростити і формалізувати процес опису і розв’язання поставлених крайових 

задач, а й виконувати аналіз отриманого розв’язку. Рівень розвитку 

обчислювальної техніки в даний час дозволяє ефективно застосовувати її для 

розв’язання зазначених задач аналітико-чисельними методами. Більшість 

досягнень в області автоматизації процесу розв’язання задач математичної 

фізики, в останні роки, пов'язано з широким впровадженням і застосуванням 

систем комп’ютерної математики, автоматизацією обчислювальних процесів та 

розробкою нових аналітико-чисельних методів. В даному розділі описуються 

найбільш відомі й поширені системи комп’ютерної математики і програмні 

комплекси, які застосовуються для розв’язання задач математичної фізики 

аналітичними методами. Аналізується їх структура, визначаються основні 

переваги, недоліки й тенденції розвитку. Обґрунтовується актуальність 

дисертаційного дослідження. 

 

 

1.1 Загальна схема автоматизації процесу розв’язання задач 

математичної фізики 

 

 

В даному підрозділі проводиться аналіз загальної схеми автоматизації 

процесу розв᾽язання задач математичної фізики, розкриваються етапи реалізації 

процесу автоматизації з виділенням окремих підзадач, важливих при 

проведенні досліджень. 
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Перш за все встановимо, що в роботі під автоматизацією буде розумітися 

один із напрямів науково-технічного прогресу, який спрямовано на 

застосування саморегульованих технічних засобів, математичних методів і 

систем керування, які звільняють людину від участі у процесах отримання, 

перетворення, передавання і використання інформації, істотно зменшують міру 

цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. Вдосконалення та 

доповнення загальної схеми автоматизації процесу розв᾽язання задач 

математичної фізики здійснюється постійно. Так, до теперішнього часу при 

розв’язанні на ЕОМ задач математичної фізики складався цілком певний 

технологічний ланцюжок [76]: об'єкт дослідження → математична модель → 

фізична модель → аналітико-чисельний алгоритм → програма → розрахунок на 

ЕОМ. Об'єктом математичної технології в даному випадку виступає 

обчислювальна частина наведеного ланцюжка: математична модель → 

аналітико-чисельний алгоритм → програма → розрахунок на ЕОМ. Її можна 

називати просто обчислювальним ланцюжком. За його структурою 

допускається циклічність як для всього ланцюжка в цілому, так і поміж його 

окремими ланками, тобто структура зазначеного ланцюжка є нелінійною. Тому 

основне завдання математичної технології – оптимізація обчислювального 

ланцюжка. Її специфіка призводить не тільки до певного перегляду чисельних 

алгоритмів [53], але і вносить до обчислювального ланцюжка нову ланку – 

структуру програмних засобів, під якою розуміється сукупність програмних 

засобів, що допускають взаємодію з іншими ланками ланцюжка. З урахуванням 

викладеного, обчислювальний ланцюжок набуває вигляду: математична модель 

→ аналітико-чисельний алгоритм структура програмних засобів (ПЗ) → 

програма → розрахунок. Практика обчислень дозволяє стверджувати, що 

структура алгоритму і програми висуває ряд вимог, які пред'являються до 

структури ПЗ. Як наслідок, може бути доцільним створення спеціалізованих 

обчислювальних комплексів для розв’язання задач математичної фізики. Так, 

наприклад, в наш час вже назріла проблема створення нових алгоритмів, 

спеціально пристосованих для роботи з аналітичними методами, що досить 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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часто зустрічаються в задачах математичної фізики, оскільки ефективність 

універсальних алгоритмів в цьому випадку є вкрай низькою. Побудова пакета 

прикладних програм для класу задач математичної фізики починається з 

модульного аналізу обчислювального алгоритму [34, 73]. Якщо в основу 

алгоритму покладено методи розщеплення по фізичним процесам і 

просторовим змінним [9, 136, 137], то розв’язання вихідної задачі з 

розглянутого класу зводиться до послідовного розв'язування окремих простих 

задач математичної фізики [18, 115].  

В напрямку автоматизації розв’язання задач математичної фізики 

отримано фундаментальні результати в роботах А.А. Самарського, 

М.М. Говоруна, І.В. Пузиніна, Б.Н. Хоромського, П.Г. Акішиної,  

С.І. Сердюкова, Н.А. Кудряшова, В.П. Ільїна, А.Н. Тихонової, О.М. 

Станжицького, І.В. Сергієнка, Дж. Райса, А.Ф. Верлань, У. Дорна, М.С. 

Можаровського, В.О. Толока, В.К. Кабулова, Д.П. Голоскокова,  

Ч.Г. Едвардса та інших видатних вчених [27, 122-125]. 

Проаналізувавши вищевикладені положення, можна зробити висновок, 

що процес автоматизації розв’язання задач математичної фізики залежить від 

складності поставленої крайової задачі. Він являє собою композицію розв’язань 

простих крайових задач. Розв’язання «простих задач» в деяких випадках можна 

отримати вбудованими програмними засобами систем комп’ютерної 

математики інтерактивно без програмування, але в більшості випадків 

особливо в малодосліджених розділах математичної фізики є необхідною 

розробка нових програм. В наш час існує велика кількість систем комп’ютерної 

математики, які використовують аналітико-чисельні методи і дозволяють 

отримувати аналітичний результат. Їх огляд наведено в наступному підрозділі. 
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1.2 Огляд сучасних систем комп’ютерної математики 

 

 

Із метою визначення особливостей існуючих систем комп᾽ютерної 

математики, проведемо аналіз обчислювальних можливостей зазначених 

систем. Наприкінці 50-х років, у зв'язку з розв’язанням задач небесної механіки 

(обчислення траєкторій руху), багатьма дослідниками було усвідомлено про 

необхідність автоматизовувати довгі математичні викладки. Внаслідок чого 

з'явилися перші комп'ютерні системи для здійснення символьних (аналітичних) 

перетворень на ЕОМ [50, 142]. 

Розробка комп'ютерних систем символічних перетворень стала основою 

для створення нової гілки математики, яку стали називати комп'ютерною 

алгеброю, відповідні програмні продукти отримали назву «системи 

комп'ютерної алгебри» (СКА) [1, 4]. 

В останні роки системи комп'ютерної алгебри (символьних або 

аналітичних обчислень) стали доступними не тільки для вузького кола фахівців, 

а й усім власникам персональних комп'ютерів. Розширився клас досліджуваних 

задач за допомогою вищезазначених систем, вони стали більш розвиненими і 

дістали назву «системи комп’ютерної математики» [39, 40].  

Значний внесок у розвиток СКМ зробили такі вчені як 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 інші [5, 6, 78, 144, 145]. 

Сучасні системи комп᾽ютерної математики дозволяють: 

– здійснювати арифметичні операції над раціональними, дійсними і 

комплексними числами; 

– проводити операції алгебри з поліномами, різними раціональними 

функціями від одної або декількох змінних; 

– обчислювати найбільший спільний дільник поліномів; 

– виконувати факторизацію над полем раціональних чисел. 

Дії математичного аналізу доступні для СКМ, які застосовуються для 

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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розв’язання задач математичної фізики: 

– диференціювання похідних; 

– інтегрування елементарних функцій; 

– розкладання в ряди і багато ін. 

У СКМ вбудовані такі важливі для розв’язання задач математичної фізики 

операції над матрицями з символьними елементами, як: 

– додавання, множення; 

– обернення матриць; 

– обчислення визначників; 

– розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Крім того, важливо зауважити, що користувач СКМ має можливість: 

– керувати процесом спрощення математичних виразів; 

– виконувати підстановки; 

– виділяти частини формул; 

– отримувати чисельні значення формул. 

Разом з вищезазначеним, СКМ надають можливість визначати свої 

функції, які потім використовуються нарівні з вбудованими. Важливою 

перевагою СКМ є розвинені 2 і 3-вимірні графічні можливості. Багато сучасних 

СКМ володіють можливостями потужних текстових редакторів, що дозволяє 

використовувати їх при підготовці наукових публікацій [44]. 

Найбільш відомими на сьогоднішній день серед СКМ є MatLab, 

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

Серед вітчизняних розробок особливо виділяються сучасні GRAN і 

АНАЛІТИК-2010 з мовою програмування Аналітик. 

MATLAB має багато комп'ютерних засобів для підтримки наукових і 

інженерних робіт, починаючи від збору і аналізу даних до розробки нових 

додатків. MATLAB об'єднує математичні обчислення, візуалізацію і потужну 

мову програмування. Вона може отримувати дані з зовнішніх пристроїв, файлів, 

зовнішніх баз даних і інших програм. 

MATLAB широко застосовується в цифровій обробці сигналів і 
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зображень, проектуванні систем управління, природничих науках, фінансах та 

економіці і в приладобудуванні. Відкрита архітектура системи розширює 

застосування MATLAB і інших супутніх продуктів в дослідженні даних, дає 

можливість для швидкого створення конкурентоспроможних 

користувальницьких інструментів. Чисельні алгоритми системи надійні так як 

розроблені експертами в математиці, вони є фундаментом мови MATLAB. 

Система оптимізована для матричних і векторних операцій, її мова може бути 

використана як заміна мов програмування, подібних С і С ++[36]. 

Octave – альтернатива Matlab з відкритим кодом, система не має свого 

середовища розробки, унікальні можливості Matlab: визначення функцій 

(inline) та використання одинарних і подвійних лапок (як в мов програмування 

Python). Додаткові пакети для використання в Octave – еквіваленти пакетів 

розширень (Toolbox) Matlab. Розробники позиціонують мову системи GNU 

Oсtave як високорівневу мову програмування. Інтерфейс командного рядка 

використовує мінімум обчислювальних ресурсів комп’ютера, Недолік системи 

– незручний інтерфейс оболонки qtOctave. 

Система Euler Math Toolbox (ЕМТ15) створена як математична 

лабораторія. Файли ЕМТ зберігаються і публікуються, ЕМТ швидко здійснює 

числові обчислення, для символьних обчислень система використовує ядро 

СКМ Maxima [112]. 

Mathcad – багатофункціональна інтерактивна система-текстовий 

редактор, яка дозволяє, розв’язувати аналітично і чисельно велику кількість 

математичних задач не вдаючись до програмування. Робочий документ Mathcad 

– електронна книга з формулами, обчислення в якій здійснюються автоматично 

в тому порядку, в якому вони записані. Має зручний інтерфейс, вирази 

записуються стандартними математичними символами, володіє хорошою дво- і 

тривимірною графікою та має можливість підключення до поширених офісних 

та прикладних програм, а також до Internet. 

Система Mathcad містить в собі набір інструментів для технічних 

розрахунків. За допомогою середовища розробки, програми Mathcad можна 
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виконувати і демонструвати в одному і тому ж документі – на робочому листі 

Mathcad [139-141]. 

SMath Studio є альтернативою Mathcad. Система розроблена як додаток 

для середовища .NET і адаптована для Mono. SMath Studio виконує аналітичні 

обчислення, здійснює операції над матрицями, має розвинені графічні 

можливості, виконує обчислення похідних, підтримує функції програмування. 

Maple – система комп’ютерної математики, призначена для виконання 

особливо складних обчислювальних експериментів як аналітичними так і 

чисельними методами. Maple містить  собі перевірені, надійні і ефективні 

символьні і чисельні алгоритми для розв’язання величезного спектру 

математичних задач, включаючи широко відомі бібліотечні чисельні алгоритми 

NAG (Numeric Algorithm Groop) [80]. Maple швидко виконує складні 

алгебраїчні перетворення і спрощення над полем комплексних чисел, в багатьох 

випадках може знаходити кінцеві і нескінченні суми, добутки, границі та 

інтеграли, дозволяє розв’язувати в символьному та чисельному вигляді 

алгебраїчні (в тому числі деякі трансцендентні) системи рівнянь і нерівностей, 

знаходити всі корені многочленів, знаходити в аналітичному і чисельному 

вигляді розв’язки систем звичайних диференційних рівнянь і рівнянь в 

часткових похідних [28, 41]. В Maple розвинена мова програмування 

інтерпретуючого типу, яка дає можливість користувачеві самостійно 

створювати команди, функції і додатки, таким чином розширювати можливості 

Maple для розв’язання спеціальних технічних задач [46, 58, 75, 148]. 

В Maple інтегровані довідники фізичних констант і одиниці фізичних 

величин з автоматичним перерахунком формул. Текстовий редактор з вводом 

формул та підтримка дво- і тривимірної графіки дозволяють користувачеві 

професійно оформити виконану роботу й зберегти її у вигляді електронного 

документа (HTML) або стандартного текстового документа [37, 38]. 

Mathematica – ефективна система комп᾽ютерної математики, яка дає 

можливість розв’язувати велику кількість складних задач не застосовуючи 

програмування. З її допомогою можна легко здійснювати чисельні і символьні 
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обчислення [136]. Основною перевагою системи, що вигідно відрізняє її від 

інших, є розвинена дво- і тривимірна графіка, яка застосовується для 

візуалізації кривих і поверхонь в тривимірному просторі. 

Середовище Mathematica містить в собі мову програмування високого 

рівня з більш ємним та природним функціональним стилем. Система 

інтерактивна (тобто працює в режимі постійного діалогу з користувачем)  

[42, 43]. 

Система комп’ютерної математики Axiom – вільно-поширюване 

програмне забезпечення загального призначення. Даний програмний засіб 

призначений для проведення символічних розрахунків, досліджень та зручний 

для розробки математичних алгоритмів. Axiom складається з середовища 

інтерпретатора, компілятора та бібліотеки, яка описує строго типізовану 

математичну ієрархію. Axiom працює на базі ОС Linux, так і на базі ОС 

Windows, проте робота даної системи на базі ОС Windows значно обмежена 

(відсутня  підтримка графічних модулів) [14]. 

Maxima – вільно-поширювана система комп’ютерної математики, 

розробка якої почалася в Масачусетському технологічному інституті (МТІ) в  

60-х роках минулого століття. В рамках проекту створення штучного інтелекту 

було ініційовано розробку першої комп’ютерної алгебри Macsyma. 

У 1999 році, Вільям Шелтер, виконав повну переробку системи та 

отримав від Міністерства енергетики США дозвіл опублікувати вихідний код 

DOE Macsyma під ліцензією GPL та у 2000 створив проект для підтримки і 

подальшого розвитку DOE Macsyma під назвою Maxima [117]. 

За допомогою Maxima можна: 

– виконувати аналітичні та чисельні розрахунки високої точності над 

виразами, що містять дроби, цілі та дійсні числа; 

– перетворювати та спрощувати алгебраїчні вирази; 

– диференціювати та обчислювати інтеграли; 

– обчислювати скінчені і нескінчені суми, добутки; 

– розв’язувати алгебраїчні та диференціальні рівняння і системи; 
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– розкладати функції в ряди та знаходити границі; 

– будувати графіки функцій і статистичних даних на площині та у 

просторі; 

– працювати з векторами, многочленами, матрицями, тензорами  

тощо [114, 135]. 

Maxima дозволяє розв’язувати задачі оптимізації (лінійного 

програмування, знаходження екстремумів функції), а також задачі математичної 

статистики. Система має вбудовану довідкову систему з прикладами 

застосування тих чи інших функцій [62, 111, 112]. 

Система комп᾽ютерної математики Scilab є вільно поширюваною (разом 

з вихідними кодами) СКМ. Її розробляли дослідницькі інститути INRIA і ENPC 

(обидва розташовані у Франції) [100, 105]. Починаючи з травня 2003 року, 

підтримку продукту взяла на себе спеціально створена для цієї мети компанія 

Scilab Consortium. Scilab розробляється для операційних систем Windows, 

Linux, MacOS X. Scilab має спільний інтерфейс та синтаксис з системою Matlab. 

На сучасному етапі розвитку Scilab є зменшеним варіантом системи Matlab, у 

якій зберігаються основні можливості останньої. В системі реалізована 

підтримка основних елементарних і багатьох спеціальних математичних 

функцій (еліптичні інтеграли, функції Бесселя, Неймана тощо). Перевага Scilab 

полягає у тому, що вона призначена винятково для реалізації чисельних методів, 

набір символьних операцій Scilab обмежений. Scilab містить розширення, за 

рахунок яких збільшуються можливості її використання для розв’язування 

задач. 

Freemat має зручний інтерфейс. У вікні системи застосовується режим 

автоматичного доповнення команд. Обсяг дистрибутива програми становить 

малий порівняно з обсягами інших системами комп᾽ютерної математики. 

Завдяки використанню системи, можна розв’язувати алгебраїчні, 

диференціальні рівняння, системи лінійних і нелінійних алгебраїчних рівнянь і 

т.д. Основними перевагами Freemat є використання графічної бібліотеки 

OpenGL для побудови графіків функцій та зображень. Недоліками Freemat є 
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низька швидкодія і відсутність пакетів розширень [61]. 

SAGE (Software for Algebra and Geometry Experimentation — програмне 

середовище для алгебраїчних досліджень) – вільно поширювана СКМ для 

виконання чисельних розрахунків і символьних перетворень та графічної 

візуалізації даних. SAGE має власне символьне ядро, проте виступає переважно 

як інтегратор різних систем, надаючи їм єдиний Web-інтерфейс. Перша версія 

SAGE з’явилась у лютому 2005 року [136, 147].  

У системі SAGE може використовуватися два інтерфейси: локальний 

інтерфейс командного рядка і Web-інтерфейс. 

Система має свої переваги для застосування в автоматизації розв’язання 

задач математичної фізики: 

– невимогливість до апаратної складової обчислювальної системи; 

– індиферентність до використовуваного браузера й операційної системи; 

– підтримка інтерфейсів СКМ: Maxima, Maple, Mathematica, Matlab тощо; 

– подання математичних виразів у звичній нотації не вимагає 

встановлення додаткового програмного забезпечення; 

– публікація робочих листів у мережі Internet; 

– підтримка технології Wiki; 

– інструментарій для побудови графічних об’єктів. 

Систему SAGE можна застосовувати в процесі розв᾽язання задач лінійної 

алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, дискретної математики, 

теорії алгоритмів, моделювання, методів оптимізації, чисельних методів, теорії 

кодування, паралельних і розподілених обчислень. 

DERIVE – найменша з систем комп'ютерної математики. Остання версія 

Derive під MS-DOS може працювати на «старих» ЕОМ навіть без жорсткого 

диска, цілком поміщаючись на завантажувальній дискеті [72]. Система має 

багатовіконний інтерфейс та керується простим системним меню. Має своє 

ядро, що містить близько 1000 функцій і 23 тисячі рядків програмного коду. 

Дивовижна компактність СКМ Derive пов'язана з написанням символьного ядра 

системи на мові програмування LISP, подібно СКМ Maxima [143, 146]. 



38 
Derive є універсальною математичною системою, орієнтованою на 

розв’язання широкого кола математичних і науково-технічних задач. Сучасні 

версії Derive – це системи, які легко модифікуються і розширюються, здатні 

легко адаптуватися під розв’язання спеціальних технічних задач. Система 

поставляється з розвиненою бібліотекою функцій, яка істотно розширює 

можливості системи. Derive дозволяє розробляти розширення і зберігати їх у 

вигляді файлів [103]. 

Комплекс програм GRAN (GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D), розроблений 

в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. 

Комплекс може застосовуватись для навчання математики в школі, в 

університеті – для навчання аналітичної геометрії, математичного аналізу, 

теорії ймовірностей та математичної статистики, обчислювальної математики, 

фізики, фахових методик з фізико-математичних дисциплін тощо [112].  

За допомогою GRAN1 можна розв’язувати досить широкий клас задач, а 

саме задачі: 

– побудови графіків функцій, заданих у різних системах координат; 

– дослідження залежностей між змінними; 

– побудови січних і дотичних до графіків функцій; 

– розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем з однією чи двома 

змінними за допомогою графічного методу; 

– обробки статистичних даних, включаючи графічний аналіз даних; 

– обчислення визначених інтегралів, площ довільних фігур і поверхонь, 

об’ємів тіл обертання. GRAN-2D розроблений для графічного аналізу 

геометричних об’єктів на площині. Для графічного аналізу 3D об’єктів 

призначений пакет GRAN-3D. Програми з комплексу GRAN мають зручний 

інтерфейс з контекстною підказкою. Для опанування основних прийомів з ними 

достатньо володіти елементарними навичками роботи з програмами. 

АНАЛІТИК – 2010 вітчизняна система комп’ютерної математики з мовою 

програмування Аналітик, яку було розроблено в 1968 році в Інституті 

Кібернетики під керівництвом академіка В.М. Глушкова [114, 138, 145]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/871702
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Існує ряд різних версій мови, починаючи з Аналітик-74 і Аналітик-79 для 

ЕОМ «МИР-3» [13]. Зараз мова існує як система комп'ютерної алгебри (версії 

1993, 2000., 2007 і 2010 років) і розробляється Інститутом проблем 

математичних машин і систем НАН України і Полтавським національним 

технічним університетом ім. Ю. Кондратюка.  

 

 

1.3 Проблеми застосування СКМ в автоматизації аналітико-

чисельних методів 

 

 

На основі аналізу існуючих СКМ виділемо основні проблеми, що 

виникають при застосуванні систем в автоматизації аналітико-чисельних 

методів. Основу будь-якої системи комп'ютерної математики складають 

реалізовані аналітико-чисельні алгоритми, можливості системи в значній мірі 

залежать від ефективності використовуваних алгоритмів. Тому, важливе 

значення має аналіз ресурсів, необхідних для реалізації алгоритму. Крім того, 

основними ресурсами будь-якої системи комп’ютерної математики є час і як 

відомо, пам'ять. Їх витрати при реалізації алгоритму визначають його 

складність [48, 49]. При цьому задачі, які мають експонентну складність, не під 

силу навіть найсучаснішим комп'ютерам. Наукові дослідження в сфері 

комп'ютерної математики інтенсивно досліджуються в останні десятиліття. 

Так, наприклад, розробляються алгоритми обчислення топологічних 

інваріантів різноманіть, вузлів, алгебраїчних кривих, арифметичних інваріантів 

кілець цілих елементів у полях алгебраїчних чисел і т.д. Коло математичних 

об'єктів, які досліджуються системами комп'ютерної алгебри, безупинно 

розширюється [33, 45, 109].  

Інтенсивно розвиваються і класичні напрямки комп'ютерної алгебри – 

факторизація многочленів та цілих чисел. Розширюється сфера застосування 

алгоритмів факторизації, охоплюючи, наприклад, випадок многочленів з 
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коефіцієнтами з кінцевих полів або з полів алгебраїчних чисел. Великий внесок 

у цей напрямок внесли російські математики – Д. .Ю. Григор'єв, А. Л. Чистов 

[139]. Проблеми криптографії в значній мірі стимулювали дослідження з 

факторизації натуральних чисел, по алгоритмах генерації великих простих 

чисел, перевірки на простоту, по алгоритмічних проблемах арифметики 

еліптичних кривих (Поллард, Міллер, Рабін, Померанц, Адлеман, Румлі, 

Ленстра й ін.). Велика кількість наукових робіт присвячена дослідженню 

базисів Гребнера і їх узагальнень (базиси Ширшова-Гребнера, інволютивні 

базиси), знаходженню оптимальних алгоритмів їх побудови. Важливі 

результати в цьому напрямку отримані російськими математиками (В. Н. 

Латишовим, А. В. Міхалєвим, Е. В. Панкратьєвим, Л. А. Бокутьом, Г. П. 

Кукіним, А. Ю. Жарковим, Ю. А. Блінковим і ін.) [16, 17, 32, 44].  

Інший напрям сучасних досліджень – квантові алгоритми, які мають іноді 

поліноміальну складність, тоді як існуючі класичні алгоритми – експонентну 

[144, 153, 154].  

Аналіз організації сучасних СКМ дозволяє умовно поділити їх на два 

основних класи: спеціалізовані системи; універсальні системи [40]. При цьому 

під універсальними СКМ розуміються, як правило, програмні продукти, які 

дозволяють проводити алгебраїчні перетворення над об'єктами досить 

загальної, в математичному сенсі, природи. До них відносяться всі найбільш 

поширені СКМ, аналіз яких наведено у підрозділі 1.2. Спеціалізовані СКМ 

здійснюють розв’язання задач одного або кількох суміжних розділів 

математики. Наприклад у теорії груп – система GAP, у тензорній алгебрі – 

Cadabra. 

Однак всі СКМ мають певні недоліки [57]: 

– кінцевий результат в процесі розв’язання складних технічних задач 

залежить в більшості випадків від рівня знань дослідника у галузях математики 

і досвіду використання СКМ (потрібно завжди контролювати результат 

аналітичних перетворень в СКМ, здійснювати самостійно математичні 
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обчислення з метою встановлення відповідності результату аналітичних 

перетворень в СКМ до отриманого в ході досліджень); 

– неповна підтримка складних аналітичних перетворень символічних 

виразів, зокрема СКМ підтримують перетворення більшості алгебраїчних 

виразів, але мають часткову підтримку перетворень трансцендентних та 

логарифмічних виразів; 

– необхідність вивчення користувачем численних команд і констант СКМ. 

Тому кожна універсальна СКМ перед застосуванням в спеціалізованій 

області науки має бути програмно вдосконаленою, виняток становлять лише 

спеціалізовані СКМ, але і в цьому випадку може бути поставлена задача, 

розв’язання якої через технічну складність є важким або неможливим в окремих 

випадках. Особливо це стосується задач математичної фізики, де аналітичний 

розв’язок отримати досить складно. Існують аналітичні методи для розв’язання 

крайових задач математичної фізики, які мають складний математичний апарат 

і багато аналітичних операцій інтегрування над трансцендентними виразами. 

Таким чином, можна зробити висновок, що без розробки нових алгоритмів для 

аналітичних перетворень автоматизація їх розв’язання є неможливою. Тому 

основна мета дослідження – розробка нової інструментальної системи для 

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

півплощини, пружної основи та вдосконалення програмних засобів систем 

комп’ютерної математики має важливе практичне і наукове значення. Реалізація 

поставленої мети досягається шляхом розв᾽язання задач дослідження: 

– розробка нових аналітичних алгоритмів для автоматизації аналітичних 

методів;  

– розробка нових інструментальних систем на основі СКМ. 

 

 

  



42 
Висновки до розділу 1 

 

 

За результатами проведеного аналізу сучасних систем комп᾽ютерної 

математики та особливостей їх застосування в математичній фізиці, можна 

зробити висновок, що проблема створення програмних засобів автоматизації, 

які б дозволяли розв’язувати та аналізувати задачі математичної фізики 

аналітико-чисельними методами, і при цьому  мали б всі переваги 

універсальних систем комп’ютерної математики, являли собою спеціалізовані 

системи для певного розділу математичної фізики, а також мали розширені 

обчислювальні можливості, є актуальною.  

Розв’язання окресленої проблеми пропонується шляхом: 

– розробки математичних моделей, які враховують особливості 

автоматизації аналітичних обчислень; 

– розробки алгоритмів, які б усували основні недоліки існуючих СКМ; 

– реалізації інструментальних засобів побудови розв’язання задач 

математичної фізики аналітико-чисельними методами. 

Для досягнення поставленої мети дослідження в частині вирішення 

зазначеної проблеми  у дисертаційній роботі пропонується інструментальна 

система аналізу задач математичної фізики на базі аналітико-чисельних 

методів. Розроблена у вигляді бібліотеки підпрограм для задач теорії пружності, 

інструментальна система дозволяє отримати повний аналітичний розв’язок 

кожної поставленої крайової задачі та здійснити його аналіз. Крім того, 

розширені обчислювальні можливості інструментальної системи дозволяють 

застосовувати її як засіб автоматизації аналітичних перетворень у навчальному 

процесі.  

Основні наукові і практичні результати цього розділу опубліковано в 

роботах [24, 26, 84-86, 89-92, 149 ]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ 

 

 

Даний розділ присвячено визначенню основних особливостей синтаксису 

й семантики вхідної мови розробленої в роботі інструментальної системи, 

аналізу задач математичної фізики на основі аналітико-чисельних методів. У 

розділі описується процес символьного перетворення формул, що дозволяє 

описувати схему розв’язання основних крайових задач математичної фізики. 

Надається опис основних символів спрощуючої символіки, способів 

символьного перетворення виразів у системі, а також методика запису формул 

і структура опису рівнянь теорії пружності. Особлива увага приділяється 

правилам символьного диференціювання та інтегрування. Обчислювальні 

схеми використовувані у пропонованій інструментальній системі, спираються 

на аналітичний метод початкових функцій В.З. Власова та В.В. Власова [20, 22], 

який більш докладно описується у третьому розділі роботи. При цьому, 

обчислювальні схеми дозволяється змінювати користувачеві,  використовуючи 

всі алгоритми аналітичних перетворень інструментальної системи. 
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2.1 Формалізація опису метода початкових функцій для крайових 

задач математичної фізики 

 

 

У даному підрозділі проведемо формалізацію опису метода початкових 

функцій для крайових задач математичної фізики, під якими розуміються задачі  

знаходження розв’язку заданого диференціального рівняння, яке задовольняє 

крайовим (або граничним) умовам на границі області. Як відомо з [129], для 

гіперболічних та параболічних диференційних рівнянь застосовуваних при 

описі зазначених задач додатково необхідною є наявність початкових умов. В 

такому випадку крайові задачі називаються змішаними або початково-

крайовими. Причому метод початкових функцій застосовується тільки для 

змішаних крайових задач [97]. Так для рівняння виду 

 
𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥4

+ 𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦4

= 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)     (2.1) 

 

Метод початкових функцій формалізується наступним чином. Функція 𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 

яка задовольняє рівнянню (2.1) задається на прямокутнику 

0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑎𝑎, 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑏𝑏 (граничні умови). Загальний розв’язок рівняння 

шукається у вигляді: 

 

𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐿𝐿1𝑤𝑤0(𝑦𝑦) + 𝐿𝐿2𝑤𝑤0′(𝑦𝑦) + 𝐿𝐿3𝑤𝑤0′′(𝑦𝑦) + 𝐿𝐿4𝑤𝑤0′′′(𝑦𝑦) + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦),  (2.2) 

 

де 𝐿𝐿𝑗𝑗( 𝑗𝑗 = 1, 2, …, 4) – трансцендентні лінійні диференційні оператори; 

𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) – частковий розв’язок рівняння (2.1), який при x = 0 приймає 

значення 0 разом зі своїми першими трьома похідними по x [2, 68]. 

Тоді функції 

 

𝑤𝑤0 = 𝑤𝑤(0, 𝑦𝑦),𝑤𝑤0′ = 𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥
�
𝑥𝑥=0

, … ,𝑤𝑤0′′′ = 𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥2

�
𝑥𝑥=0

   (2.3) 
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є початкивими, задані при x = 0.  

 

Оператори 𝐿𝐿𝑗𝑗( 𝑗𝑗 = 1, 2, …, 4) з (2.2) мають вигляд: 

 

𝐿𝐿𝑗𝑗 = 𝐴𝐴 𝑐𝑐ℎ 𝛽𝛽𝑥𝑥
√2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
+ 𝐵𝐵 𝑐𝑐ℎ 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
+  𝐶𝐶 𝑐𝑐ℎ 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
+ 𝐷𝐷 𝑐𝑐ℎ 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑥𝑥

√2
, (2.4) 

 

де β означає символ диференціювання 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦

.  

 

Оператори 𝐿𝐿𝑗𝑗 повністю визначаються рівнянням (2.1) та розв’язком (2.2).  

Якщо всі початкові функції є заданими (задача Коші), формула (2.2) 

надасть готовий розв’язок задачі в символічній формі. Для переходу до 

формульного розв’язку потрібно оператори 𝐿𝐿𝑗𝑗 взяти від початкових функцій. В 

багатьох випадках всі початкові функції є не повністю заданими. Тому задача 

для рівняння (2.1) є змішаною [23]. Задовільнивши граничним умовам на 

границі x = a, можна отримати систему трансцендентних диференціальних 

рівнянь для шуканих початкових функцій. Інтегруванням системи, з 

врахуванням граничних умов для 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑏𝑏, знаходяться шукані початкові 

функції, а потім, з (2.1), розв’язок задачі. Кількість членів в (2.2) залежить від 

порядку рівняння (2.1). Зазначимо, що замісто функції w і її похідних можуть 

бути взяті лінійні комбінації цих величин, які відображають фізичний зміст 

задачі. Так, для задачі математичної фізики для теорії пружності, 

використовуються рівняння теорії пружності та фізичний зміст початкових 

функцій, формалізація методу змінюється [20, 21]. 

В основу формалізації метода початкових функцій покладено наступні 

вимоги: 

– уніфікація процесу розв’язання будь-якого лінійного диференційного 

рівняння в часткових похідних при довільній правій частині рівняння, 

граничних і початкових умовах; 
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– полегшення розв’язання і аналізу задач математичної фізики шляхом 

застосування спрощуючих символічних перетворень; 

– отримання загального розв’язку задачі в такому вигляді, який би 

полегшував аналіз розв’язку з боку впливу граничних умов і правої частини 

диференціального рівняння [2]. 

В розробленій інструментальній системі синтаксично диференціальні 

оператори являють собою змінні. Вони знаходяться для кожної крайової задачі 

і диференційного рівняння на етапі символічного розв’язання. При цьому, 

використовуються символічні перетворення та правила символічних 

перетворень, які докладно наведено у підрозділі 2.2 даного розділу роботи. 

 

 

2.2 Символічні перетворення в інструментальній системі 

 

 

Наведемо основні символічні перетворення та принципи й правила їх 

побудови, що застосовуються у розроблюваній інструментальній системі 

аналізу задач математичної фізики, яка являє собою комплекс підпрограм для 

СКМ. Основу системи при цьому складають алгоритми перетворення 

символічних операцій, основним з яких виступає алгоритм перетворення 

операцій диференціювання й інтегрування в символічні. Складний алгоритм 

реалізується шляхом виклику рекурсивних процедур символічного 

перетворення операцій диференціювання та інтегрування sdiff та sint.  

Для визначення формул в інструментальній системі можна 

використовувати різні оператори й арифметичні вирази, а також інші задані 

формули для шуканих величин. Для арифметичних формул є справедливими 

бінарні оператори “+”,”-”,”*”,”/”,”” і унарний оператор “-“. Основні типи 

формул системи наведено у додатку Д.1. 

У випадку використання при перетворенні виразів спрощуючої 

символіки в інструментальній системі повинні бути присутніми функції-
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підпрограми sdiff або sint із синтаксисом відповідно виду: sdiff(expression, 

argument, number), 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 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝛼𝛼 · 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ,   𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑦𝑦

 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝛽𝛽 ·  𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧),   𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 

= 𝑟𝑟 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧). Всі операції диференціювання замінюються на множення 

символів на функцію. Аналогічно, операції інтегрування замінюються 

операціями ділення ∫  𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)  𝑑𝑑𝑥𝑥 =   𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑑𝑑)
𝛼𝛼

,   ∫  𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)  𝑑𝑑𝑦𝑦 = 

= 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑑𝑑)
𝛽𝛽

,   ∫𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧)  𝑑𝑑𝑧𝑧 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑑𝑑)
𝑟𝑟

. У випадках диференціалів високого 

порядку символи перемножуються, наприклад, 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑥𝑥2
 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝛼𝛼 · 𝛼𝛼 × 

× 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝛼𝛼2 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) , для подвійного інтегрування діляться: 

∬𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)   𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑑𝑑)
𝛼𝛼 𝛽𝛽

. 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.  

Формули переміщень, які задаються у вигляді [123] 

 

𝑢𝑢 = 𝜑𝜑 − 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝑢𝑢0 + 𝑧𝑧𝜑𝜑𝑢𝑢1,   

𝜐𝜐 = 𝜑𝜑 − 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜐𝜐0 + 𝑧𝑧𝜑𝜑𝜐𝜐1,      (2.5) 

𝑤𝑤 = 𝜑𝜑 − 𝑧𝑧 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝑤𝑤0 + 𝑧𝑧𝜑𝜑𝑤𝑤1   

 

на мові інструментальної системи записуються у вигляді 
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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 

 

𝜏𝜏 𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

,   

𝜏𝜏 𝑦𝑦𝑑𝑑 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

,       (2.6) 

𝜏𝜏 𝑦𝑦𝑑𝑑 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

   

 

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); 

 

В результаті отримаємо перетворення інструментальною системою в 

символічний вираз: 

 

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑 = −𝛼𝛼𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑤𝑤0 𝑧𝑧 − 𝜑𝜑𝑟𝑟2 𝑢𝑢0 𝑧𝑧 + 𝛼𝛼𝜑𝜑 𝑤𝑤1 𝑧𝑧 + 𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑢𝑢1 𝑧𝑧 + 𝛼𝛼𝜑𝜑 𝑤𝑤0 + 𝜑𝜑 𝑢𝑢1,
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = −𝛼𝛼𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑣𝑣0 𝑧𝑧 − 𝛽𝛽𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑢𝑢0 𝑧𝑧 + 𝛼𝛼𝜑𝜑 𝑣𝑣1 𝑧𝑧 + 𝛽𝛽𝜑𝜑 𝑢𝑢1 𝑧𝑧 + 𝛼𝛼𝜑𝜑 𝑣𝑣0 + 𝛽𝛽𝜑𝜑 𝑢𝑢0,
𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑 = −𝛽𝛽𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑤𝑤0 𝑧𝑧 − 𝜑𝜑𝑟𝑟2 𝑣𝑣0 𝑧𝑧 + 𝛽𝛽𝜑𝜑 𝑤𝑤1 𝑧𝑧 + 𝜑𝜑𝑟𝑟 𝑣𝑣1 𝑧𝑧 + 𝛽𝛽𝜑𝜑 𝑤𝑤0 + 𝜑𝜑 𝑣𝑣1.

 (2.7) 

 

Напруження σz, яке виводиться шляхом інтегрування за формулою [121] 

 

𝜎𝜎𝑑𝑑 = −∫ 𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑦𝑦𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑦𝑦

𝑑𝑑𝑧𝑧     (2.8) 

 

записується на мові інструментальної системи у вигляді: 
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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 (2.5) в (2.6), потім (2.6) в (2.7). Кінцевий результат наведений нижче: 

 

 

𝜎𝜎𝑑𝑑 = 𝛼𝛼2𝜑𝜑𝑤𝑤0𝑧𝑧 + 𝛼𝛼𝜑𝜑𝑟𝑟𝑢𝑢0𝑧𝑧 + 𝛽𝛽2𝜑𝜑𝑤𝑤0𝑧𝑧 + 𝛽𝛽𝜑𝜑𝑟𝑟 𝜈𝜈0𝑧𝑧 − 𝛼𝛼2𝜕𝜕𝑤𝑤1𝑑𝑑
𝑟𝑟

− 𝛼𝛼𝜑𝜑𝑢𝑢1𝑧𝑧

+ − 𝛽𝛽2𝜕𝜕𝑤𝑤1𝑑𝑑
𝑟𝑟

− 𝛽𝛽𝜑𝜑 𝜐𝜐1𝑧𝑧 − 𝛼𝛼2𝜕𝜕𝑤𝑤0
𝑟𝑟

− 𝛽𝛽2𝜕𝜕𝑤𝑤0
𝑟𝑟

− 𝛼𝛼𝜕𝜕𝑢𝑢1
𝑟𝑟

− 𝛽𝛽𝜕𝜕𝛽𝛽1
𝑟𝑟

 (2.9) 

 

Крім того в інструментальну систему інтегровано підпрограму для 

перетворення виразів із символічного вигляду в алгебраїчний 

transformation(expression, base). Так, 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 і vint. Ці функції оперують з виразами радикалів 𝑅𝑅 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2  та  

𝑅𝑅 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 для двовимірного та тривимірного випадків відповідно. 

Підтримується диференціювання та інтегрування радикалів рекурсивно. 

Вирази радикалів застосовуються для програмної реалізації аналітичного 

алгоритму побудови розв᾽язку плоскої задачі теорії пружності для півплощини 

[47, 135]. Наприклад для диференціювання виразу (2.10) тричі по змінній x: 
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𝑥𝑥
𝑅𝑅

+ 𝑥𝑥3

𝑅𝑅3
+ 2

𝑅𝑅
,      (2.10) 

 

де 𝑅𝑅 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 – радикал від змінних x і y. 

В такому випадку, для радикалів, в інструментальній системі необхідно 

записати команду у вигляді: 

 

vdiff(x/R+x^3/R^3+2/R,x,3); 

 

В якості результату отримаємо вираз вигляду 

 
105𝑥𝑥6

𝑅𝑅9
+ 165𝑥𝑥4

𝑅𝑅7
− 30𝑥𝑥3

𝑅𝑅7
− 63𝑥𝑥2

𝑅𝑅5
+ 18𝑥𝑥

𝑅𝑅5
+ 3

𝑅𝑅3
.   (2.11) 

 

Аналогічно функції sdiff, функція vdiff має наступний синтаксис: 

vdiff(expression, argument, number). В ролі argument виступає змінна 

диференціювання (в прикладі змінна x), number – кратність диференціювання 

(кратність вказана цифрою 3), expression – вираз диференціювання. Щоб 

окремо проводити операції диференціювання над радикалом виду  

𝑅𝑅 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2, треба задати глобальному параметру системи dif3D 

значення “true”. Наприклад, таким чином: 

 

dif3D :true$ 

 

В такому випадку диференціювання буде проводитись з врахуванням 

того, що в радикалі є три змінні x, y, z. 

Для функції інтегрування з радикалами vint правила запису в 

інструментальній системі є аналогічними до vdiff та для випадку радикала 

𝑅𝑅 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 глобальному параметру int3D задається значення “true”. 

Враховуючи вищевикладені правила, наведені символічні перетворення 
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дозволяють взаємно спрощувати операції інтегрування та диференціювання від 

математичних виразів. Вони застосовуються для програмної реалізації 

алгоритму аналітичного методу початкових функцій в розробленій 

інструментальній системі. Символічні перетворення виразів, що містять 

радикали, використовуються для побудови в інструментальній системі 

аналітичного розв’язку крайових задач теорії пружності для півплощини. В 

наступному підрозділі наведено структуру програми на вхідній мові 

інструментальної системи. 

 

 

2.3 Структура програм інструментальної системи 

 

 

Розкриємо структуру програм розробленої інструментальної системи 

аналізу задач математичної фізики, яка задає схему розв'язання зазначених 

задач. При цьому мова інструментальної системи є процедурною мовою 

інтерпретуючого типу. Всі інструкції, які описують процес розв'язання, повинні 

відноситись до певного класу задач, де вони можуть виконуватися. Поза класом 

задач можна задавати функції користувача, глобальні константи і оператори. 

Для використання всіх функцій системи необхідно підключити пакет 

підпрограм у СКМ. Так, для випадку застосування методу початкових функцій 

використовується команда 

 

load(vlas)$ 

 

Для використання аналітичних методів для півплощин у 

інструментальній системі використовується команда виду 

 

load(polupro)$ 
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Для уточнення поняття класу задач вводиться службова підпрограма 

operators. Підпрограма поєднує характеристики, необхідні для розв'язання 

задач: розмірність простору, тип системи координат, вигляд розв'язку рівнянь 

теорії пружності для певного класу задач. Вона повинна передувати опису 

поставленої задачі. Підпрограма завантажує інформацію про клас, згідно з яким 

знаходиться розв'язок. Опис класу призначений для вибору схеми аналітичного 

виведення розв'язку, а також для завдання інформації про форму подання 

результатів [24]. Параметри підпрограми є наступними: D2 (або D3) –

обов'язковий параметр, який задає розмірність задачі (D2-плосказадача, 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 не 

записується) – бігармонічне (exponential - експонентне). Наприклад: 

 

operators(D3,cartesian,bigarmonic)$ 

 operators(D2,cartesian)$ 

 

Після підключення пакету і виклику підпрограми operators у змінні: Luu, 

Luv, Luw, … , Lzz, Au, …, Az, Bu, … , Bz, Cu, …, Cz буде записаний символічний 

розв᾽язок за методом початкових функцій.  

Потрібно зауважити, що загалом інструментальна система дозволяє 

користувачеві розв’язувати складні задачі математичної фізики шляхом 

декомпозиції на «прості». Так, наприклад, для задач математичної фізики теорії 

пружності у випадку багатошарових пластин можна задати глобальний 

параметр інструментальної системи n_sloy – кількість шарів [85, 87, 89]. Для 

цього випадку підключення пакету polupro і використання аналогічно 

підпрограми polupro з такими ж параметрами дозволяють отримувати розв᾽язки 

для пружної основи. 

Наступний приклад описує розв’язання задачі математичної фізики для 
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лінійної теорії пружності. В якості прикладу обрано плоску задачу теорії 

пружності для плити [2, 19]. Формальний опис задачі: 

 
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 0;        

 
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 0;        

𝜎𝜎𝑥𝑥 = 2 𝐺𝐺
1−2 𝜈𝜈

�(1 − 𝜈𝜈) ⋅ 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑦𝑦
� ;   (2.12) 

𝜎𝜎𝑦𝑦 = 2G
1−2 𝜈𝜈

�(1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦
� ;     

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝐺𝐺 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝐺𝐺 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

;       

𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥4

+ 𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦4

= 0.        

 

де G – модуль зсуву; 

ν – коефіцієнт Пуассона; 

𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝜐𝜐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) – переміщення; 

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) – напруження; 

𝑤𝑤(𝑥𝑥,𝑦𝑦) – функція-розв᾽язок бігармонічного рівняння, в якості цієї функції 

в (2.12) виступають переміщення й напруження. 

Розв'язання задачі (2.12) виконується змішаним методом (знаходяться 

переміщення й напруження). Для визначення символічного розв᾽язку згідно з 

методом початкових функцій необхідно знати чотири функції два переміщення 

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝜐𝜐(𝑥𝑥,𝑦𝑦) і два напруження 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦). Вибравши початкову пряму 

в тілі 𝑦𝑦 = 0 й задавши на ній два початкові переміщення 𝑢𝑢0(𝑥𝑥), 𝜐𝜐0(𝑥𝑥) і 

напруження )(,)( 00 xx yxy στ  можна розв'язати задачі через задані функції. Для 

цього їх комбінація – розв'язок бігармонічного рівняння (2.1) підставляється в 

рівняння теорії пружності [22, 30, 69]. Програма на мові інструментальної 

системи наведено у додатку Д.2. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

Проаналізувавши матеріал другого розділу, можна зробити наступні 

висновки. Розроблена інструментальна система дає можливість користувачу-

математику розв’язувати задачі математичної фізики лінійної теорії пружності 

плит, пластин і півпростору в різних постановках аналітичними методами. 

Чисельні методи застосовуються для інтегрування символічного розв᾽язку у 

випадках, якщо інтеграли в аналітичних функціях неможливо знайти. 

Розв'язання задач мовою розробленої інструментальної системи, яке полягає в 

описі загальної математичної постановки задачі математичної фізики, вибору 

методики виведення загального розв᾽язку, початкових (іноді й граничних) умов, 

форми результату, не вимагає від користувача знань основ програмування, але 

поряд з цим обов'язковою умовою успішної роботи із системою є правильний 

опис математичної моделі задачі. 

Розв'язання мовою системи полягає в описі загальної математичної 

постановки задачі математичної фізики, вибору методики виведення загального 

розв'язку, початкових (іноді й граничних) умов, форми результату. 

Крім того, важливо зауважити, що використовуваний транслятор 

інструментальної системи являє собою підпрограму, яка здійснює перетворення 

диференціальних і інтегральних операцій у символічні. Для формул, які містять 

складні інтеграли й диференціали, транслятор створює спрощений 

символічний запис. Інструкції, які описують схему розв'язання задачі, 

задаються одноразово й впливають на процес виведення розв'язку, тому вони 

записуються напочатку програми розрахунків. В цілому, транслятор 

інструментальної системи на етапі перетворення максимально спрощує вхідний 

вираз й перетворює його в символьну форму за принципами, описаними в 

підрозділі 2.2. Такий підхід спрощує розрахунки, не погіршуючи ефективність 

і швидкість роботи інструментальної системи. 

Також, варто зазначити, що інструментальна система велику увагу 
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приділяє запису початкових параметрів. Це пов'язане з тим, що розв'язання 

задач математичної фізики розділяється на класи залежно від типу задачі й не 

зводиться до одної математичної моделі, яка застосовується для всіх випадків. 

Для задач математичної фізики теорії пружності плит, пластин і масиву досить 

описати математичну постановку задач та обрати форму результату. У випадку 

задач математичної фізики теорії пружності для півпростору здійснюється 

перехід до іншої математичної моделі, яка є більш складною, та у якій 

застосовуються аналітичні методи (виведення загального розв'язку) разом із 

чисельними (чисельне інтегрування).  

Основні наукові й практичні результати цього розділу опубліковано в 

роботах [24-26, 86-87, 91]. 
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РОЗДІЛ 3 

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ РОЗВ᾽ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ 

ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

 

З метою ознайомлення з процесом розв’язання задач математичної 

фізики аналітичними методами, у даному розділі представляється розроблена в 

роботі інструментальна система, яка дозволяє здійснювати аналітичні 

розрахунки по вхідній програмі на СКМ. Обчислення проводяться за 

допомогою бібліотеки підпрограм на базі двох аналітичних алгоритмів: 

алгоритму методу початкових функцій, алгоритму побудови розв'язку плоскої 

задачі теорії пружності для півплощини. Крім того, для розкриття особливостей 

роботи інструментальної системи, наводяться основні алгоритми й методики, 

використані при реалізації інструментальної системи, описуються методи 

побудови загального розв'язку рівнянь теорії пружності у двовимірній і 

тривимірній постановках для плит, пластин, масиву; методика виведення 

аналітичного розв'язку задачі математичної фізики статичної теорії пружності 

у випадку багатошарового тіла; надаються алгоритми чисельного інтегрування.  

Зазначена інструментальна система використовує аналітичний метод 

початкових функцій В.З. Власова, аналітичний алгоритм побудови розв’язку 

плоскої задачі теорії пружності для півплощини, методи чисельного 

інтегрування. Вибір аналітичних методів не є випадковим. Використання 

аналітичних методів в моделюванні дає точний, представлений у вигляді 

математичного виразу, результат, який можна завжди проаналізувати. Перший 

з аналітичних методів: метод початкових функцій застосований А.І. Лур’є [68, 

70] для аналізу крайових задач теорії пружності, які відносяться до слою та 

товстої плити. В якості переваг методу можна виділити, що символічна форма 

побудови розв’язку робить його придатним для реалізації на ЕОМ, з’являється 

можливість аналітичного розв’язання крайової задачі теорії пружності для 

багатошарового тіла, а також, допускається реалізація для криволінійних 
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координат. Роботи В.З. Власова, В.В. Власова, Ф.А. Гохбаума, М.М. Леонтьєва, 

В.А. Агарьова [2, 19, 20, 22] присвячено розвитку метода початкових функцій. 

Програмна реалізація метода здійснена в роботах О.В. Матросова,  

Г.М. Ширунова [75]. Поряд з методом початкових функцій інструментальна 

система використовує аналітичний алгоритм побудови розв’язку плоскої задачі 

теорії пружності для півплощини [31, 35, 88], який характеризується тим, що 

дозволяє альтернативним шляхом за меншу кількість операцій отримати 

аналітичний розв’язок без застосування перетворення Фур’є. 

Таким чином в даному розділі пропонується новий підхід до аналізу і 

розрахунку крайових задач математичної фізики статичної теорії пружності. 

Він заснований на застосуванні СКМ для програмної реалізації аналітичних та 

чисельних методів. В наступному підрозділі 3.1 описано схему розв᾽язання 

задач математичної фізики в розробленій інструментальній системі.  

 

 
3.1 Загальна схема розв’язання задач за допомогою інструментальної 

системи 

 

 

У даному підрозділі, з метою ознайомлення користувача з принципами 

побудови розробленої інструментальної системи, представлена загальна схема 

розв’язання задач математичної фізики. Інструментальна система 

характеризується тим, що для розв'язання задач математичної фізики 

аналітико-чисельними методами дослідникові необхідно пройти ряд 

стандартних етапів: постановка крайової задачі математичної фізики, задання 

початкових функцій для розв'язання поставленої крайової задачі, задання 

граничних умов задачі. Тільки після їх успішного проходження, дослідник 

може приступати до аналізу результатів задачі. При цьому, процес аналізу є 

нетривіальним і вимагає наявності в дослідника як поглибленого рівня 

теоретичної підготовки, так і досвіду. 
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Крім того, потрібно зауважити, що інструментальна система пропонує 

користувачеві стандартний набір інструментів, які спрощують процес 

розв'язання поставленої крайової задачі. Загальна блок-схема дослідження 

задачі за допомогою запропонованої системи зображена на рис. 3.1.  

 

 
 

Рисунок 3.1 –Загальна схема розв'язання задачі теорії пружності за 

допомогою інструментальної системи 
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Робота інструментальної системи по обробці схеми розв'язання задачі 

математичної фізики на ЕОМ складається з наступних етапів.  

Завантаження даних. На цьому етапі роботи за допомогою вибору 

розмірності крайової задачі математичної фізики (двовимірна або тривимірна 

задача), системи координат, задання граничних і початкових умов задачі, 

визначається аналітичний метод її розв᾽язання. Потім формується таблиця 

змінних, в яку після розв'язання будуть завантажені результати роботи 

обраного аналітичного методу. 

Синтаксичний аналіз і перетворення операцій диференціювання й 

інтегрування в символічні. Інструментальна система проводить аналіз 

формул, записаних на її вхідній мові. Якщо немає помилок, виконується 

перетворення заданих операцій інтегрування й диференціювання в символічні, 

з якими будуть здійснюватися подальші дії в обраному аналітичному методі. 

Побудова символічного розв'язку. На цьому етапі інструментальна 

система здійснює символічний розв'язок задачі математичної фізики обраним 

аналітичним методом. Отримана інформація завантажується в раніше створену 

таблицю змінних. Результат його роботи символічний розв'язок у формі масиву 

змінних – диференційних операторів для аналітичного методу початкових 

функцій або змінні із символічним розв'язком у випадку алгоритму побудови 

розв’язку плоскої задачі теорії пружності для півплощини. 

Перетворення символічного розв'язку. Символічний розв'язок містить 

спрощений запис операцій диференціювання й інтегрування. Для подальших 

розрахунків необхідне його перетворення у формульний. Суть цього етапу – 

перехід від символьної спрощеної форми виразу до алгебраїчної для кожного із 

значень таблиці змінних. 

Побудова системи алгебраїчних рівнянь відбувається в результаті 

застосування процедури Гальоркіна для аналітичного методу початкових 

функцій або виконання операцій диференціювання й інтегрування з радикалами 

для алгоритма В.О. Толока . На цьому етапі враховуються граничні умови 

поставленої дослідником крайової задачі. Результатом його роботи є 
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алгебраїчна система рівнянь. 

Розв'язок системи алгебраїчних рівнянь. Із системи алгебраїчних 

рівнянь знаходяться початкові функції, які не були заданими на етапі 

завантаження даних.  

Підстановка числових значень. В формульний розв'язок задачі 

математичної фізики, підставляються початкові функції. Виконуються 

розрахунки для числових значень всіх параметрів задачі. За необхідності 

виконується чисельне інтегрування формульного розв'язку. Автоматично 

формується лістинг значень шуканих величин у точках, заданих користувачем. 

Далі наведено основні компоненти розробленої інструментальної 

системи, за допомогою яких здійснюється розв'язання задач математичної 

фізики та аналіз отриманого в системі аналітичного або числового розв᾽язку 

вищеозначених задач. 

Підготовка даних містить у собі опис схеми розв'язання задачі (вибір 

розмірності задачі: тривимірна або двовимірна; вибір системи координат: 

Декартова, циліндрична, сферична; вибір і задання початкових функцій для 

розв'язання задачі; задання початкових і граничних умов задачі, констант і т.д.), 

а також вибір форми подання символічного результату [91]. 

Транслятор системи – підсистема, відповідальна за перетворення 

диференціальних і інтегральних символів у символічні операції. На цьому етапі 

проводяться всі описані в інструментальній системі обчислення – спрощуються 

вхідні диференціальні й інтегральні формули, будується загальний розв'язок 

рівнянь теорії пружності, викликаються різні підпрограми-процедури для 

спрощення символічного результату. Основні прийоми описані в підрозділі 2.2. 

Символічний розв'язок містить оператори диференціювання в 

символічній формі й не може бути використаний для розрахунків задачі. Тому 

його необхідно перетворити алгебраїчну форму. 

Підсистема числових розрахунків здійснює перетворення загального 

символічного розв'язку з символічної форми в формульну, яка містить звичайні 

алгебраїчні вирази. Далі здійснюються числові обчислення, викликаються 
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підпрограми-процедури чисельного інтегрування, підпрограми процедури 

Галеркіна. Якщо схема розв'язання задачі була задана коректно, то знаходиться 

числовий розв'язок задачі (переміщення й напруження в числовій формі). 

Підсистема візуального аналізу допомагає користувачеві у вивченні 

отриманих числових результатів. Вона містить засоби, які дозволяють 

користувачеві в зручній  формі побачити розподіл функції по тілу, зміну 

геометрії тіла, значення функції в будь-якій точці тіла і т. д. Тут під функцією 

мається на увазі аналітична залежність переміщення або напруження від 

координат точки. 

Слід зазначити, що інструментальна система, завдяки мові 

інтерпретуючого типу СКМ спроектована таким чином, що якщо на якомусь 

етапі її роботи будуть отримані результати, які не задовольняють користувача, 

він зможе в інтерактивному режимі внести необхідні зміни для уточнення й 

корекції результатів. Отже запропонована система є відкритою для змін на 

різних етапах роботи. 

 

 

3.2. Алгоритми розв'язання крайових задач теорії пружності методом 

початкових функцій для декартової системи координат 

 

 

Як було сказано вище, у системі застосовується аналітичний метод 

початкових функцій В.З. Власова. Надамо схему побудови символічного 

розв᾽язку за алгоритмом метода початкових функцій. Так, для тривимірної 

крайової задачі теорії пружності використовується математичний апарат В. З. 

Власова [20], приймаються за шукані 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, в розробленій інструментальній системі, 

вводяться пропорційні величини для переміщень, які визначаються за 

формулами: 
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U=Gu, V=Gυ, W=Gw;     (3.1) 

 

де G – модуль зсуву [10, 12]. 

Для шуканих напружень в інструментальній системі також змінюється 

форма запису [20]: 

 

τxz = X, τyz = Y, σz = Z.     (3.2) 

 

Загальні рівняння рівноваги пружного ізотропного тіла записуються з 

врахуванням нових форм запису: 
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= −𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
− 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑦𝑦
− 𝑐𝑐,

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −1+𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜕𝜕𝑦𝑦

− �𝜕𝜕
2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 2
1−𝜈𝜈

𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦2

� − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦
− 𝑏𝑏,

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −1+𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜕𝜕𝑦𝑦

− �𝜕𝜕
2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦2

+ 2
1−𝜈𝜈

𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥2

� − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
− 𝑎𝑎.

  (3.3) 

 

Напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝜎𝑦𝑦, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 мають вигляд: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜎𝜎𝑥𝑥 = 2

1−2𝜈𝜈
�(1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥
+ 𝜈𝜈 �𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑦𝑦
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑
�� ,

𝜎𝜎𝑦𝑦 = 2
1−2𝜈𝜈

�(1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜈𝜈 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�� ,

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑥𝑥 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

,

   (3.4) 

 

де ν – коефіцієнт Пуассона тіла. 
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Рівняннями (3.3), (3.4) і приєднаними до них граничними умовами 

визначаються шість шуканих величин переміщень (3.1), напружень (3.2). 

З метою виводу основних співвідношень методу початкових функцій, 

задається тривимірне ізотропне тіло (рис. 3.1). В тілі виділяються дві площини: 

початкова 𝑧𝑧 = 0 й паралельна їй 𝑧𝑧 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐. Частина тіла, яка знаходиться між 

ними, є масив довільної товщини, див. рис. 3.1.  

 

 
Рисунок 3.1 – Тривимірне ізотропне тіло 

 

Шукані величини рівнянь (3.3) при фіксованому значенні координати z 

залежать лише від двох змінних 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, які визначають положення точки на 

площині𝑧𝑧 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐. Величини 𝑈𝑈,  𝑉𝑉,  𝑊𝑊,  𝑋𝑋,  𝑌𝑌,  𝑍𝑍 визначають вектори повного 

переміщення й повного напруження, які діють у будь-якій точці (𝑥𝑥,  𝑦𝑦) 

фіксованої площини 𝑧𝑧 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐. Величини 𝑈𝑈0 , 𝑉𝑉0, 𝑊𝑊0, 𝑋𝑋0, 𝑌𝑌0, 𝑍𝑍0, які 

задаються на початковій координатній площині 𝑧𝑧 = 0, називаються 

початковими функціями, які вважають заданими (вони не знаходяться під час 

розв'язання задачі) [94].  

Розв'язок загальної задачі теорії пружності, за методом початкових 

функцій знаходиться у вигляді рядів Маклорена: 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑈𝑈 = 𝑈𝑈0 + 𝑧𝑧 �𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑
�
0

+ 𝑑𝑑2

2!
�𝜕𝜕

2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑2

�
0

+ ... ;

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝑧𝑧 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
0

+ 𝑑𝑑2

2!
�𝜕𝜕

2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑2

�
0

+ ... ;

..........................................................

𝑍𝑍 = 𝑍𝑍0 + 𝑧𝑧 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑
�
0

+ 𝑑𝑑2

2!
�𝜕𝜕

2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑2

�
0

+ ... ,

  

 

які можуть бути представлені в інструментальній системі у вигляді 

трансцендентних символічних функцій вигляду: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

 𝑈𝑈 = 𝑢𝑢0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑢𝑢1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) si𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑢𝑢2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 c𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛾𝛾𝑧𝑧) +

+𝑢𝑢3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧),

𝑉𝑉 = 𝜐𝜐0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝜐𝜐1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) si𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝜐𝜐2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 c𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛾𝛾𝑧𝑧) +

+𝑣𝑣3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧),

   𝑊𝑊 = 𝑤𝑤0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑤𝑤1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) si𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑤𝑤2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 𝑧𝑧 c𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛾𝛾𝑧𝑧) +

 +𝑤𝑤3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧),

         𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑥𝑥𝑥𝑥1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) si𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑥𝑥𝑥𝑥2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 c𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛾𝛾𝑧𝑧) +

 +𝑥𝑥𝑥𝑥3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧),

         𝑌𝑌 = 𝑦𝑦𝑦𝑦0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) si𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 c𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛾𝛾𝑧𝑧) +

+𝑦𝑦𝑦𝑦3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧),

      𝑍𝑍 = 𝑧𝑧𝑧𝑧0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑧𝑧𝑧𝑧1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) si𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑧𝑧𝑧𝑧2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 𝑧𝑧 c𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛾𝛾𝑧𝑧) +

 +𝑧𝑧𝑧𝑧3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧),

 (3.5) 

 

де 𝑢𝑢0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈0, 𝜐𝜐0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑉𝑉0, 𝑤𝑤0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑊𝑊0,  𝑥𝑥𝑥𝑥0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑋𝑋0,  

𝑦𝑦𝑦𝑦0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0,  𝑧𝑧𝑧𝑧0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑍𝑍0 – функції, що задаються на площині z = 0 

(початкові); 

𝛾𝛾 = � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
 - диференціальний оператор від функцій; 

𝛾𝛾 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧 � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
 - добуток змінної z на оператор; 

sin(γ 𝑧𝑧) = γ 𝑧𝑧 − 𝛾𝛾3 𝑑𝑑3

3!
+ 𝛾𝛾5 𝑑𝑑5

5!
− ... –  нескінченний операційний ряд, 

розкладання тригонометричної функції sin в ряд Маклорена; 
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cos(γ 𝑧𝑧) = 1 − 𝛾𝛾2 𝑑𝑑2

2!
+ 𝛾𝛾4 𝑑𝑑4

4!
− ... – нескінченний операційний ряд, 

розкладання тригонометричної функції cos в ряд Маклорена. 

В інструментальній системі з метою побудови розв᾽язку 

використовуються символічний метод, який дозволяє перетворювати операції 

диференціювання в символічні операції множення згідно розділу 2.2  

[19, 66, 68]. Тоді операції диференціювання й лінійних перетворень рівнянь 

(3.3) можливо проводити методами лінійної алгебри, не порушуючи цілісності 

й сумісності розв'язку [2, 25].  

Для побудови символічного розв’язку, рівняння теорії пружності (3.3) в 

розробленій інструментальній системі переписуються у вигляді: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑟𝑟𝑈𝑈 = −𝛼𝛼𝑊𝑊 + 𝑋𝑋,

𝑟𝑟𝑉𝑉 = −𝛽𝛽𝑊𝑊 + 𝑌𝑌,

𝑟𝑟𝑊𝑊 = − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

(𝛼𝛼𝑈𝑈 + 𝛽𝛽𝑉𝑉) + 1−2𝜈𝜈
2(1−𝜈𝜈)

𝑍𝑍,

𝑟𝑟𝑍𝑍 = −𝛼𝛼𝑋𝑋 − 𝛽𝛽𝑌𝑌 − 𝑐𝑐,

𝑟𝑟𝑌𝑌 = − 1+𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝛽𝛽𝑈𝑈 − �𝛼𝛼2𝑉𝑉 + 2
1−𝜈𝜈

𝛽𝛽2𝑉𝑉� − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛽𝛽𝑍𝑍 − 𝑏𝑏,

𝑟𝑟𝑋𝑋 = −1+𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝛽𝛽𝑉𝑉 − �𝛽𝛽2𝑈𝑈 + 2
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼2𝑈𝑈� − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝑍𝑍 − 𝑎𝑎,

  (3.6) 

 

де 𝛼𝛼𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛
, 𝛽𝛽𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦𝑛𝑛
, 𝑟𝑟𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑑𝑑𝑛𝑛
; 

n – ціле число. 

З метою зменшення кількості операцій при виведенні розв’язку рівнянь 

теорії пружності, символічні рівняння (3.6) в інструментальній системі 

переписуються у вигляді: 
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −𝛼𝛼𝑊𝑊 + 𝑋𝑋,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −𝛽𝛽𝑊𝑊 + 𝑌𝑌,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

(𝛼𝛼𝑈𝑈 + 𝛽𝛽𝑉𝑉) + 1−2𝜈𝜈
2(1−𝜈𝜈)

𝑍𝑍,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −𝛼𝛼𝑋𝑋 − 𝛽𝛽𝑌𝑌 − 𝑐𝑐,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= −1+𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝛽𝛽𝑈𝑈 − �𝛼𝛼2𝑉𝑉 + 2
1−𝜈𝜈

𝛽𝛽2𝑉𝑉� − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛽𝛽𝑍𝑍 − 𝑏𝑏,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

= − 1+𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝛽𝛽𝑉𝑉 − �𝛽𝛽2𝑈𝑈 + 2
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼2𝑈𝑈� − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝑍𝑍 − 𝑎𝑎.

  (3.7) 

 

При цьому оператор диференціювання  𝑟𝑟 → 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

 не використовується. 

Після чого в систему (3.7) підставляється розв'язок (3.5), далі беруться похідні 

від рівнянь системи аж до четвертої похідної по z. По черзі для кожного 

випадку, прирівнюванням змінної z=0, будується система рівнянь, яка 

розв’язується і знаходяться змінні  𝑢𝑢𝑢𝑢1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑥𝑥,𝑦𝑦),  𝑢𝑢𝑢𝑢3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), … , 

𝑧𝑧𝑧𝑧1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑧𝑧𝑧𝑧2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑧𝑧𝑧𝑧3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). У результаті знаходиться розв'язок задачі [26]. 

Система алгебраїчних рівнянь для знаходження символічного розв᾽язку 

тривимірної задачі наведена в додатку Е (п. Е.1). 

В результаті підстановки змінних 𝑢𝑢𝑢𝑢1(𝑥𝑥,𝑦𝑦),  𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑢𝑢𝑢𝑢3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), … , 

𝑧𝑧𝑧𝑧1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑧𝑧𝑧𝑧2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑧𝑧𝑧𝑧3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) в (3.5) після алгебраїчних перетворень, пов'язаних 

із групуванням диференціальних операцій над початковими функціями 

𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝜐𝜐0(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑤𝑤0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑦𝑦𝑦𝑦0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑧𝑧𝑧𝑧0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) виводяться загальні 

формули, які дозволяють знайти шукані функції 𝑈𝑈,  𝑉𝑉,  𝑊𝑊,  𝑋𝑋,  𝑌𝑌,  𝑍𝑍 через 

початкові і їх часткові похідні. Символічний розв᾽язок, отриманий на 

інструментальній системі, приведений у додатку Е (п. Е.2). 

Для двовимірної крайової задачі теорії пружності побудова символічного 

розв'язку спрощується. Для визначення деформованого й напруженого стану 

тіла задаються переміщення 𝑈𝑈0 = 𝐺𝐺𝑢𝑢𝑜𝑜(𝑥𝑥),𝑉𝑉0 = 𝐺𝐺𝜐𝜐0(𝑥𝑥) й напруження  

𝑋𝑋0 = 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝑥𝑥),𝑌𝑌0 = 𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝑥𝑥) на початковій прямій y = 0 (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Двовимірне ізотропне тіло 

 

Для випадку двовимірної задачі рівняння теорії пружності мають вигляд 

[15]: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

= 0, 
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 0,

𝜎𝜎𝑥𝑥 = 2 𝐺𝐺
1−2 𝜈𝜈

�(1 − 𝜈𝜈) ⋅ 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑦𝑦
� ,

𝜎𝜎𝑦𝑦 = 2G
1−2 𝜈𝜈

�(1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦
� ,

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝐺𝐺 �𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑥𝑥
� .

    (3.8) 

 

В інструментальній системі за аналогією з розв'язком (3.6) розв'язок для 

двовимірної задачі шукається у виді: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑈𝑈 = 𝑢𝑢0(𝑥𝑥)cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑢𝑢1(𝑥𝑥)sin(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑢𝑢2(𝑥𝑥)𝑦𝑦cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) +

+𝑢𝑢3(𝑥𝑥)𝑦𝑦sin(𝛼𝛼𝑦𝑦),
𝑉𝑉 = 𝜐𝜐0(𝑥𝑥)cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝜐𝜐1(𝑥𝑥)sin(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝜐𝜐2(𝑥𝑥)𝑦𝑦cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) +

+𝜐𝜐3(𝑥𝑥)𝑦𝑦sin(𝛼𝛼𝑦𝑦),
       𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑥𝑥)cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑥𝑥𝑥𝑥1(𝑥𝑥)sin(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑥𝑥𝑥𝑥2(𝑥𝑥)𝑦𝑦cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) +

      +𝑥𝑥𝑥𝑥3(𝑥𝑥)𝑦𝑦sin(𝛼𝛼𝑦𝑦),
       𝑌𝑌 = 𝑦𝑦𝑦𝑦0(𝑥𝑥)cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝑥𝑥)sin(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝑥𝑥)𝑦𝑦cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) +

       +𝑦𝑦𝑦𝑦3(𝑥𝑥)𝑦𝑦sin(𝛼𝛼𝑦𝑦),

 (3.9) 
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де 𝑢𝑢0(𝑥𝑥) = 𝑈𝑈0 , 𝜐𝜐0(𝑥𝑥) = 𝑉𝑉0,  𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑥𝑥) = 𝑋𝑋0 ,  𝑦𝑦𝑦𝑦0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0. 

В розробленій інструментальній системі рівняння (3.8) перетворюються 

в рівняння [20] за допомогою символічного методу: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝛽𝛽𝑈𝑈 = −𝛼𝛼𝑉𝑉 + 𝑋𝑋,

𝛽𝛽𝑉𝑉 = − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝑈𝑈 + 1−2𝜈𝜈
2(1−𝜈𝜈)

𝑌𝑌,

𝛽𝛽𝑌𝑌 = −𝛼𝛼𝑋𝑋,

𝛽𝛽𝑋𝑋 = − 2
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼2𝑈𝑈 − 𝜈𝜈
1−𝜈𝜈

𝛼𝛼𝑌𝑌.

     (3.10) 

 

де 𝛼𝛼𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛
, 𝛽𝛽𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦𝑛𝑛
;  

n – ціле число. 

Напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 визначається із рівняння теорії пружності, перетвореного 

в символічний вигляд 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥 = 2
1−2𝜈𝜈

�(1 − 𝜈𝜈)𝛼𝛼𝑈𝑈 + 𝜈𝜈𝛽𝛽𝑉𝑉�.    (3.11) 

 

Символічний розв᾽язок, отриманий на інструментальній системі, 

двовимірної крайової задачі теорії пружності, рис. 3.3. 

 

 

(3.12) 
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Формулами (3.12) і (3.11) можна описати два стани плоского тіла. Для 

випадку плоско-деформованого стану необхідно покласти 𝐺𝐺 = 𝐸𝐸
2(1+𝜈𝜈)

. Для того, 

щоб використовувати розв'язки для плоского напруженого стану, необхідно 

замінити ν на 𝜈𝜈
1+𝜈𝜈

, а E замінити на 𝐸𝐸(1+2𝜈𝜈)
(1+𝜈𝜈)2

 [79]. 

Представлений в підрозділі алгоритм методу початкових функцій 

дозволяє будувати символічні розв’язки тривимірної і двовимірної задачі теорії 

пружності. У наступному підрозділі обґрунтовується достовірність 

символічного розв’язку шляхом доведення теореми ортогональності 

диференційних операторів символічного розв᾽язку тривимірної крайової задачі 

теорії пружності. 

 

 

3.3 Теорема ортогональності диференційних операторів 

символічного розв᾽язку тривимірної крайової задачі теорії пружності 

 

 

З метою обґрунтування достовірності отриманого в інструментальній 

системі символічного розв᾽язку тривімірної задачі теорії пружності в даному 

підрозділі формулюється і доводиться теорема ортогональності диференційних 

операторів. Формули символічного розв'язку тривимірної задачі теорії 

пружності з додатку Е переписуються у вигляді [19]: 

 

�

𝑈𝑈 = 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕𝑉𝑉0 + ... + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑑𝑑𝑍𝑍0,
𝑉𝑉 = 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢𝑉𝑉0 + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕𝑉𝑉0 + ... + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑑𝑑𝑍𝑍0,

⋅⋅⋅
𝑍𝑍 = 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝜕𝜕𝑉𝑉0 + ... + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑍𝑍0 ,

    (3.13) 

 

де 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕,  ..., 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 – диференційні оператори від початкових функцій 

𝑈𝑈0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑉𝑉0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑊𝑊0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑋𝑋0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑌𝑌0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑍𝑍0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦). Ці оператори 

залежать від змінної z і в них присутні похідні по змінних 𝑥𝑥,  𝑦𝑦 від початкових 
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функцій 𝑈𝑈0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑉𝑉0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑊𝑊0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑋𝑋0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑌𝑌0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦), 𝑍𝑍0(𝑥𝑥,  𝑦𝑦). при z=0 

[91, 97]. Вони рівні, див. додаток Е (п. Е.3, рис. Е.5). 

Всі 36 операторів 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕, 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕 ,  ..., 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕 з рис. Е.5 можна подати у вигляді 

матриці прямого диференційного перетворення, яку запропонував  

В. З. Власов [20]: 

 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑑𝑑
𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑤𝑤 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑥𝑥 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑦𝑦 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑤𝑤𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑤𝑤𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢
𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑥𝑥𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑦𝑦𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑦𝑦𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑑𝑑𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑑𝑑𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑑𝑑 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

   (3.14) 

 

Тоді для того щоб отримати розв᾽язок у вигляді (3.13) необхідно матрицю 

(3.14) помножити на вектор 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝑈𝑈0
𝑉𝑉0
𝑊𝑊0

𝑋𝑋0
𝑌𝑌0
𝑍𝑍0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

. 

Якщо у співвідношеннях (3.13) вважати 𝑈𝑈,  𝑉𝑉,  𝑊𝑊,  𝑋𝑋,  𝑌𝑌,  𝑍𝑍 заданими, а 

𝑈𝑈0, 𝑉𝑉0 , 𝑊𝑊0, 𝑋𝑋0 , 𝑌𝑌0, 𝑍𝑍0 шуканими, вийде зворотне перетворення. В цьому 

випадку площина 𝑧𝑧 = const приймається за початкову, функції 

𝑈𝑈,  𝑉𝑉,  𝑊𝑊,  𝑋𝑋,  𝑌𝑌,  𝑍𝑍 – за задані, а функції 𝑈𝑈0, 𝑉𝑉0, 𝑊𝑊0, 𝑋𝑋0 , 𝑌𝑌0, 𝑍𝑍0 – за шукані, 

координата z приймає від’ємне значення й, виходячи з виразів для 

диференційних операторів з рис. Е.5 (ряди Маклорена), співвідношення (3.13), 

приймають вигляд 
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⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧

𝑈𝑈0 = 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑈𝑈 + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕𝑉𝑉 − 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑤𝑤𝑊𝑊 − 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑥𝑥𝑋𝑋 − 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑦𝑦𝑌𝑌 + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑑𝑑𝑍𝑍,

𝑉𝑉0 = 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢𝑈𝑈 + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕𝑉𝑉 − 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑤𝑤𝑊𝑊 − 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑥𝑥𝑋𝑋 − 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑦𝑦𝑌𝑌 + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑑𝑑𝑍𝑍,

𝑊𝑊0 = −𝐿𝐿𝑤𝑤𝑢𝑢𝑈𝑈 − 𝐿𝐿𝑤𝑤𝜕𝜕𝑉𝑉 + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑊𝑊 + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑥𝑥𝑋𝑋 + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑦𝑦𝑌𝑌 − 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑑𝑑𝑍𝑍,

𝑋𝑋0 = −𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢𝑈𝑈 − 𝐿𝐿𝑥𝑥𝜕𝜕𝑉𝑉 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑤𝑤𝑊𝑊 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑋𝑋 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑦𝑦𝑌𝑌 − 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑑𝑑𝑍𝑍,

𝑌𝑌0 = −𝐿𝐿𝑦𝑦𝑢𝑢𝑈𝑈 − 𝐿𝐿𝑦𝑦𝜕𝜕𝑉𝑉 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑤𝑤𝑊𝑊 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑥𝑥𝑋𝑋 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦𝑌𝑌 − 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑑𝑑𝑍𝑍,

𝑍𝑍0 = 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑢𝑢𝑈𝑈 + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝜕𝜕𝑉𝑉 − 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑤𝑤𝑊𝑊 − 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑥𝑥𝑋𝑋 − 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑦𝑦𝑌𝑌 + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑍𝑍.

  (3.15) 

 

Співвідношення (3.15) дозволяють визначити матрицю зворотного 

диференційного перетворення, запропоновану В. З. Власовим [19]. Матриця 

зворотного лінійного диференційного перетворення є аналогічною до матриці 

(3.13) за винятком знаків перед операторами 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 , 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕,  ..., 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑: 

 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕 −𝐿𝐿𝑢𝑢𝑤𝑤 −𝐿𝐿𝑢𝑢𝑥𝑥 −𝐿𝐿𝑢𝑢𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑑𝑑
𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕 −𝐿𝐿𝜕𝜕𝑤𝑤 −𝐿𝐿𝜕𝜕𝑥𝑥 −𝐿𝐿𝜕𝜕𝑦𝑦 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑑𝑑
−𝐿𝐿𝑤𝑤𝑢𝑢 −𝐿𝐿𝑤𝑤𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑦𝑦 −𝐿𝐿𝑤𝑤𝑑𝑑
−𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢 −𝐿𝐿𝑥𝑥𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑦𝑦 −𝐿𝐿𝑥𝑥𝑑𝑑
−𝐿𝐿𝑦𝑦𝑢𝑢 −𝐿𝐿𝑦𝑦𝜕𝜕 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑤𝑤 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 −𝐿𝐿𝑦𝑦𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑑𝑑𝑢𝑢 𝐿𝐿𝑑𝑑𝜕𝜕 −𝐿𝐿𝑑𝑑𝑤𝑤 −𝐿𝐿𝑑𝑑𝑥𝑥 −𝐿𝐿𝑑𝑑𝑦𝑦 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

  (3.16) 

 

Для прямого (3.13) і зворотного (3.15) диференційних перетворень 

справедлива теорема.  

Теорема 3.1. З операторного розв’язку крайової задачі статичної теорії 

пружності (3.13) можна отримати самі початкові функції 

𝑈𝑈0, 𝑉𝑉0 , 𝑊𝑊0, 𝑋𝑋0 , 𝑌𝑌0, 𝑍𝑍0, застосувавши одні й ті ж диференційні оператори 

𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕 ,  ..., 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 від знайдених функцій 𝑈𝑈,  𝑉𝑉,  𝑊𝑊,  𝑋𝑋,  𝑌𝑌,  𝑍𝑍. 

Доведення. Для доведення теореми необхідно здійснити складні 

аналітичні перетворення Розроблена інструментальна система здійснює 

аналітичні перетворення, і теорема доводиться аналітично. В результаті 

підстановки функцій 𝑈𝑈0 , 𝑉𝑉0, 𝑊𝑊0, 𝑋𝑋0, 𝑌𝑌0, 𝑍𝑍0, які визначаються формулами 

(3.15) у праві частини рівностей прямого перетворення (3.13) виведуться 
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тотожні рівняння. Теорема виконується й навпаки: для функцій 

𝑈𝑈,  𝑉𝑉,  𝑊𝑊,  𝑋𝑋,  𝑌𝑌,  𝑍𝑍. Щоб переконатися в цьому, необхідно формули (3.13) 

підставити в (3.15). Звідси випливає, що перетворення (3.13) і (3.15) 

ортогональні. Довести ортогональність прямого і зворотного лінійних 

диференційного перетворень можна за допомогою множення двох матриць 

(3.14) і (3.16). В результаті вийде матриця з одиничною головною діагоналлю. 

Визначники матриць прямого й зворотного стануть рівними 1 [83].  

Теорема доведена. 

Всі аналітичні перетворення у повному обсязі здійснює розроблена 

інструментальна система. Результат символічних перетворень окремо для 

початкової функції напруження X0 показаний в додатку Е (п. Е.4). 

Оператори перетворення (3.16) є взаємними [90], тобто: 

 

𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕 = 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑥𝑥 і т.д.    (3.17) 

 

Тому матриці перетворень мають симетричну структуру з діагоналями 

симетрії, які проходять через правий верхній кут і лівий нижній кут кожної з 

матриць [19]. Взаємність операторів Lvu та Luv і симетричних з ними операторів 

Lxy та Lyx перетворень (3.13) і (3.15) зумовлюється постановкою крайової задачі 

та ізотропністю пружного тіла відносно осі z [11, 29]. У такий спосіб 

записуються для операторів прямого й зворотного перетворень вирази: 

 
𝐿𝐿𝑦𝑦𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝜕𝜕, 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑤𝑤, 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑑𝑑, 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑦𝑦,

𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕 = 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑥𝑥, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑤𝑤 = 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑥𝑥, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑥𝑥 , 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑦𝑦 = 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑥𝑥. (3.18) 

 

Результат символічних перетворень для доведення теореми 

ортогональності окремо для початкової функції напруження 0X  показаний в 

додатку Е (п. Е.4).  
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Для того щоб отримати всі напруження необхідно підставити формули 

(3.13) для 𝑈𝑈,𝑉𝑉,𝑊𝑊,𝑋𝑋,𝑌𝑌,𝑍𝑍 в (3.4), після чого, знаходяться напруження 

𝜎𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝜎𝑦𝑦, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑥𝑥, які діють на площинах, паралельних z=0.  

В розробленій інструментальній системі для напружень, аналогічно 

можна отримати розв’язок у формі операторів: 

 

�

𝜎𝜎𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐴𝐴𝜕𝜕𝑉𝑉0 + ... + 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑍𝑍0 ,

𝜎𝜎𝜕𝜕 = 𝐵𝐵𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐵𝐵𝜕𝜕𝑉𝑉0 + ... + 𝐵𝐵𝑑𝑑𝑍𝑍0 ,

            𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑥𝑥 = 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐶𝐶𝜕𝜕𝑉𝑉0 + ... + 𝐶𝐶𝑥𝑥𝑋𝑋0,
   (3.19) 

 

де 𝐴𝐴𝑢𝑢, 𝐴𝐴𝜕𝜕,  ..., 𝐴𝐴𝑑𝑑 , 𝐵𝐵𝑢𝑢, 𝐵𝐵𝜕𝜕 ,  ..., 𝐵𝐵𝑑𝑑, 𝐶𝐶𝑢𝑢, 𝐶𝐶𝜕𝜕,  ..., 𝐶𝐶𝑑𝑑 – диференціальні 

оператори. Їх легко виділити для 𝜎𝜎𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑦𝑦, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 із розв'язку рис. Е.4. Всі показані 

вище оператори виводяться ЕОМ в результаті роботи програми. Додаткові 

обчислювальні дії по перетворенню операторної форми запису в символічну 

також здійснюються програмою. 

У випадку двовимірної задачі математичної фізики статичної теорії 

пружності символічний розв'язок в формі диференційних операторів прийме 

вигляд: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑈𝑈 = 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕𝑉𝑉0 + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑥𝑥𝑋𝑋0 + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑦𝑦𝑌𝑌0,

𝑉𝑉 = 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕𝑉𝑉0 + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑥𝑥𝑋𝑋0 + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑦𝑦𝑌𝑌0,

𝑋𝑋 = 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝜕𝜕𝑉𝑉0 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑋𝑋0 + 𝐿𝐿𝑥𝑥𝑦𝑦𝑌𝑌0,

𝑌𝑌 = 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑢𝑢𝑈𝑈0 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝜕𝜕𝑉𝑉0 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑥𝑥𝑋𝑋0 + 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦𝑌𝑌0,

   (3.20) 

 

де 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕,  ..., 𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 – диференційні оператори, які відносяться до 

початкових функцій 𝑈𝑈0(𝑥𝑥), 𝑉𝑉0(𝑥𝑥), 𝑋𝑋0(𝑥𝑥), 𝑌𝑌0(𝑥𝑥). Вони рівні, див додаток Е. 

У двовимірному випадку аналогічно тривимірному будуються матриці 

прямого (3.14) і зворотного (3.16) перетворення. Далі, аналогічно наведеному 

вище способу, вони перемножуються й доводиться закон ортогональності для 

двовимірного випадку. Всі дії є аналогічними до, описаного вище тривимірного 
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доведення [90].  

Таким чином, завдяки ортогональності у задачах математичної фізики 

статичної теорії пружності можна виконувати операції над символічними 

функціями cos, sin – розкладаннями рядів Маклорена, як над звичайними 

алгебраїчними функціями. На цьому підґрунті можливо побудувати нову 

теорію символічного числення для задач математичної фізики статичної теорії 

пружності. Символічне числення використовується в розробленій 

інструментальній системі для розв'язання модельних задач методом 

початкових функцій. В наступному підрозділі буде наведено опис алгоритму 

Ф – функцій, що дозволяє будувати розв᾽язок в експонентній формі.  

 

 

3.4 Алгоритм Ф – функцій. Схема побудови експонентної форми 

символічного розв'язку задач математичної фізики 

 

Для того щоб розширити можливості застосування методу початкових 

функцій у розділі наводится опис алгоритму методу Ф – функцій, що дозволяє 

змінювати форму виведення символічного розв᾽язку. Можна представити 

символічний розв᾽язок в експонентній формі з комплексними числами, або як 

символічний розв᾽язок у формі (3.5). Рівняння (3.5), можна отримати за 

алгоритмом Ф – функцій, зміст якого полягає в наступному, записується 

функція, яка є розв᾽язком рівняння (2.1) [30, 97] 

 

Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 𝑓𝑓0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)cos(γ𝑧𝑧) + 𝑓𝑓1(𝑥𝑥,𝑦𝑦)sin(γ𝑧𝑧) + 𝑓𝑓2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑧𝑧cos(γ𝑧𝑧) +

  +𝑓𝑓3(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑧𝑧sin(γ𝑧𝑧).
 (3.21) 

 

Далі, від (3.21) беруться похідні першого, другого й третього порядку за 

замінною z. Кожна з похідних і сама Ф – функція при 𝑧𝑧 = 0 прирівнюються до 

0 і 1 за алгоритмом: 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧Ф(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) = 1,  𝜕𝜕Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑
�
𝑑𝑑=0

= 0,  𝜕𝜕
2Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑2
�
𝑑𝑑=0

= 0,  𝜕𝜕
3Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑3
�
𝑑𝑑=0

= 0;

Ф(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) = 0,  𝜕𝜕Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

�
𝑑𝑑=0

= 1,  𝜕𝜕
2Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑2
�
𝑑𝑑=0

= 0,  𝜕𝜕
3Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑3
�
𝑑𝑑=0

= 0;

Ф(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) = 0,  𝜕𝜕Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

�
𝑑𝑑=0

= 0,  𝜕𝜕
2Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑2
�
𝑑𝑑=0

= 1,  𝜕𝜕
3Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑3
�
𝑑𝑑=0

= 0;

Ф(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 0) = 0,  𝜕𝜕Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

�
𝑑𝑑=0

= 0,  𝜕𝜕
2Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑2
�
𝑑𝑑=0

= 0,  𝜕𝜕
3Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑑𝑑3
�
𝑑𝑑=0

= 1.

 (3.22) 

 

Далі, для кожної четвірки рівнянь із рядка (3.22) формується і 

розв’язується система із чотирьох рівнянь, знаходяться змінні 

𝑓𝑓0(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑓𝑓1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑓𝑓2(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑓𝑓3(𝑥𝑥,𝑦𝑦).  На основі цих змінних будуються функції 

Ф0(𝑧𝑧),Ф1(𝑧𝑧),Ф2(𝑧𝑧),Ф3(𝑧𝑧), які множаться потім відповідно на 

𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑢𝑢1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑢𝑢2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑢𝑢3(𝑥𝑥,𝑦𝑦), … 𝑧𝑧𝑧𝑧0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑧𝑧𝑧𝑧1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑧𝑧𝑧𝑧2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑧𝑧𝑧𝑧3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

по черзі для кожного 𝑈𝑈,𝑉𝑉, . . . ,𝑍𝑍: 

 

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧

𝑈𝑈 = Ф0(𝑧𝑧)𝑢𝑢0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф1(𝑧𝑧)𝑢𝑢1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф2(𝑧𝑧)𝑢𝑢2(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + Ф3(𝑧𝑧)𝑢𝑢3(𝑥𝑥,𝑦𝑦),

𝑉𝑉 = Ф0(𝑧𝑧)𝜐𝜐0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф1(𝑧𝑧)𝜐𝜐1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + Ф2(𝑧𝑧)𝜐𝜐2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф3(𝑧𝑧)𝜐𝜐3(𝑥𝑥,𝑦𝑦),

𝑊𝑊 = Ф0(𝑧𝑧)𝑤𝑤0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф1(𝑧𝑧)𝑤𝑤1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + Ф2(𝑧𝑧)𝑤𝑤2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф3(𝑧𝑧)𝑤𝑤3(𝑥𝑥,𝑦𝑦),

𝑋𝑋 = Ф0(𝑧𝑧)𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф1(𝑧𝑧)𝑥𝑥𝑥𝑥1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф2(𝑧𝑧)𝑥𝑥𝑥𝑥2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф3(𝑧𝑧)𝑥𝑥𝑥𝑥3(𝑥𝑥,𝑦𝑦),

𝑌𝑌 = Ф0(𝑧𝑧)𝑦𝑦𝑦𝑦0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф1(𝑧𝑧)𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф2(𝑧𝑧)𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф3(𝑧𝑧)𝑦𝑦𝑦𝑦3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),

𝑍𝑍 = Ф0(𝑧𝑧)𝑧𝑧𝑧𝑧0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф1(𝑧𝑧)𝑧𝑧𝑧𝑧1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф2(𝑧𝑧)𝑧𝑧𝑧𝑧2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + Ф3(𝑧𝑧)𝑢𝑢3(𝑥𝑥,𝑦𝑦).

 (3.23) 

 

У випадку двовимірної задачі алгоритм є аналогічним, в даному випадку 

Ф – функція подається у вигляді 

 

Ф(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑓𝑓0(𝑥𝑥)cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑓𝑓1(𝑥𝑥)sin(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑓𝑓2(𝑥𝑥)𝑦𝑦cos(𝛼𝛼𝑦𝑦) + 𝑓𝑓3(𝑥𝑥)𝑦𝑦sin(𝛼𝛼𝑦𝑦). (3.24) 

 

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, можна зробити висновок, 

що зручність використання алгоритму полягає в тому, що з його допомогою 

можна керувати виглядом одержуваного на ЕОМ загального розв'язку. 

Зауважимо також, що розв'язок загальної задачі можна одержати також у 

вигляді експонентних функцій, які застосовуються вже для аналізу складних 
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задач (з вирізами й т.п.). Для цього необхідно задати експонентну Ф – функцію 

для тривимірної задачі у вигляді 

 

Ф(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = (𝑓𝑓0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝑧𝑧𝑓𝑓2(𝑥𝑥,𝑦𝑦))𝑒𝑒𝑖𝑖𝛾𝛾𝑑𝑑 + (𝑓𝑓1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + 𝑧𝑧𝑓𝑓3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦))𝑒𝑒−𝑖𝑖𝛾𝛾𝑑𝑑, (3.25) 

 

де i - уявна одиниця.  

Далі, розв’язується система рівнянь (3.22). Її розв'язок підставляється в 

(3.23), а потім, згідно алгоритму підрозділу 3.2, знаходиться символічний 

розв'язок тривимірної задачі теорії пружності [7]. Результатом цих операцій 

буде розв'язок, отриманий у вигляді експонентних функцій з дійсною та уявною 

частинами (п. Е.5 додатку Е). 

Для двовимірного випадку, для того щоб отримати символічний розв᾽язок 

двовимірної задачі теорії пружності в інструментальній системі за методом  

Ф – функцій у експонентній формі необхідно записати Ф – функцію у вигляді 

[2]: 

 

Ф(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (𝑓𝑓0(𝑥𝑥) + 𝑦𝑦𝑓𝑓2(𝑥𝑥))𝑒𝑒𝑖𝑖𝛼𝛼𝑦𝑦 + (𝑓𝑓1(𝑥𝑥) + 𝑦𝑦𝑓𝑓3(𝑥𝑥))𝑒𝑒−𝑖𝑖𝛼𝛼𝑦𝑦 (3.26) 

 

Експонентний розв᾽язок двовимірної крайової задачі теорії пружності 

приведено в додатку Е (п. Е.6), символічний розв'язок п. Е.5 пов’язаний з 

розв'язком п. Е.2, а розв'язок п. Е.6 з (3.12), підстановкою формул (3.27): 

 

𝑒𝑒𝑖𝑖𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝛾𝛾𝑧𝑧) + 𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠( 𝛾𝛾𝑧𝑧),

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝛾𝛾𝑧𝑧) − 𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾𝑧𝑧).
    (3.27) 

 

Із розв'язку п. Е.5 після підстановки (3.27) та алгебраїчних перетворень 

виводиться символічний розв’язок п. Е.2. Аналогічно для двовимірного 

випадку можна здійснити перехід від розв'язку п. Е.6 до розв'язку (3.12).  

В підрозділі було описано алгоритм методу Ф – функцій, що дозволяє 

будувати символічний розв᾽язок двовимірної і тривимірної задачі теорії 
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пружності в експонентній формі для декартової системи координат. В 

наступному підрозділі буде охарактеризована модифікація алгоритму п. 3.3 для 

криволінійної системи координат.  

 

 

3.5 Алгоритми розв'язання крайових задач теорії пружності методом 

початкових функцій для криволінійної системи координат 

 

Для того щоб розширити сферу застосування методу початкових функцій 

в розділі приведено алгоритми виводу символічних розв᾽язків задач теорії 

пружності у полярній і циліндричній системах координат. Алгоритми 

інтегровані в розроблену інструментальну систему, для виводу символічного 

розв᾽язку за охарактеризованими нижче в підпрограмі operators в якості 

аргументу необхідно вказати систему координат (polar або cylindric). 

Для полярної системи координат основні рівняння теорії пружності 

мають вигляд [120, 133]: 

 

�

𝜕𝜕 (𝑟𝑟𝜎𝜎𝑟𝑟)
𝜕𝜕𝑟𝑟

− 𝜎𝜎𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜏𝜏𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0;
𝜕𝜕 �𝑟𝑟𝜏𝜏𝑟𝑟𝑟𝑟�

𝜕𝜕𝑟𝑟
+ 𝜏𝜏𝑟𝑟𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜎𝜎𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 0;

     (3.28) 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧        𝑟𝑟𝜎𝜎𝑟𝑟 = 2𝐺𝐺

1−𝜈𝜈
�𝑟𝑟 𝜕𝜕𝑢𝑢

𝜕𝜕𝑟𝑟
+ 𝜈𝜈 �𝜕𝜕𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑢𝑢�� ;

    𝑟𝑟𝜎𝜎𝜕𝜕 = 2𝐺𝐺
1−𝜈𝜈

�𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢 + 𝜈𝜈𝑟𝑟 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑟𝑟
� ;

𝑟𝑟𝜏𝜏𝑟𝑟𝜕𝜕 = 𝐺𝐺 �𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑟𝑟
− 𝜐𝜐� ;

    (3.29) 

 

де σr, σφ, τrφ – напруження; 

u, υ – переміщення;  

r – радіус; 

φ – полярний кут оберту. 

 

Співвідношення (3.28) являють собою рівняння рівноваги у полярних 
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координатах. Вирази (3.29) є залежностями Гука для плоского напруженого 

стану тіла. Вирази (3.27) - (3.28) – це система п’яти диференційних рівнянь у 

часткових похідних із змінними коефіцієнтами [125]. Вона спрощується за 

допомогою заміни 

 

R = rσr; T = rτrφ; S = rσφ; U = G u; V=G υ   (3.30) 

 

З метою виведення символічного розв᾽язку у полярній системі координат 

з системи рівнянь (3.29) з непостійними коефіцієнтами треба утворити систему 

з постійними коефіцієнтами. Тому для координати r вводиться спрощуючий 

символічний запис r = ep, який дозволяє із (3.29), (3.30) отримати систему 

рівнянь теорії пружності з постійними коефіцієнтами [22]: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝜕𝜕𝑅𝑅
𝜕𝜕𝜕𝜕
−  𝑆𝑆 + 𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 0;

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕

+  𝑇𝑇 + 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0;

𝑅𝑅 = 2
1−𝜈𝜈

�𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜈𝜈 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑈𝑈�� ;

𝑆𝑆 = 2
1−𝜈𝜈

�𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑈𝑈 + 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� ;

𝑇𝑇 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝑉𝑉.

    (3.31) 

 
Вводяться символічні спрощені записи співвідношень 

 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 1
𝑒𝑒𝑝𝑝
∙ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

; 𝑟𝑟 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

.     (3.32) 

 

Підстановка значень напружень R, S, T в перші два рівняння системи 

(3.31) з приведенням похідних для U, V перетворює ці два рівняння до рівнянь 

вигляду [150]: 

 

�
�2 � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
− 1� + (1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2�𝑈𝑈 + �(1 + 𝜈𝜈) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
− (3 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑉𝑉 = 0;

�(1 + 𝜈𝜈) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
+ (3 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝑈𝑈 + �(1 − 𝜈𝜈) � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
− 1� + 2 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2� 𝑉𝑉 = 0.
 (3.33) 
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Для розв’язання системи (3.33) достатньо тотожно задовільнити перше 

рівняння системи, задавши функцію переміщень F(p, φ), а самі переміщення 

задати у виді похідних цієї функції [155]: 

 

�
𝑈𝑈 = �(1 + 𝜈𝜈) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
− (3 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝐹𝐹;

𝑉𝑉 = − �2 � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
− 1� + (1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2� 𝐹𝐹.
   (3.34) 

 

Підставивши (3.34) в друге рівняння системи (3.31) після перетворень 

одержуємо рівняння 

� 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2�
2
𝐹𝐹 − 2 𝜕𝜕2𝐹𝐹

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ 2 𝜕𝜕2𝐹𝐹

𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 𝐹𝐹 = 0.   (3.35) 

 

З метою виводу напружень для плоскої задачі теорії пружності, рівняння 

(3.34) підставляються у вирази для напружень R, S, T із (3.31). У результаті 

вирази напружень мають вигляд 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑅𝑅 = 2 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜕𝜕

2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
− 𝜈𝜈 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2 − (3 + 𝜈𝜈) 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝜈𝜈�𝐹𝐹;

              𝑆𝑆 = 2 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�− 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2 − (2 + 𝜈𝜈) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ (1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
− 1� 𝐹𝐹;

       𝑇𝑇 = 2 �𝜈𝜈 𝜕𝜕3

𝜕𝜕𝜕𝜕2𝜕𝜕𝜕𝜕
− 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2 − � 𝜕𝜕3

𝜕𝜕𝜕𝜕3
− 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
− 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 1�� 𝐹𝐹.

  (3.36) 

 

Для спрощення і застосування методу початкових функцій здійснюється 

перехід у символічну форму і проводяться алгебраїчні перетворення. 

Використовуються позначення для похідної ∝= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

. Похідна 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 формально 

вважається постійним числом, розв’язок рівняння (3.34) 

 

𝐹𝐹 = sin(1+∝)𝜑𝜑 𝑓𝑓0 + cos(1 + 𝛼𝛼)𝜑𝜑 𝑓𝑓1 +
+ sin(1 − 𝛼𝛼)𝜑𝜑 𝑓𝑓2 + cos(1 − 𝛼𝛼)𝜑𝜑 𝑓𝑓3

   (3.37) 

 

Для того щоб отримати символічний розв᾽язок задачі теорії пружності  
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необхідно (3.37) підставити у (3.34) і (3.36), після чого коефіцієнти 𝑓𝑓0, 𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2, 𝑓𝑓3 

знаходяться з системи алгебраїчних рівнянь символьного виду при 

𝜑𝜑 = 0. Згідно методу початкових функцій В. В. Власова переміщення (3.34) і 

напруження (3.36) записуються у вигляді 

 

𝑈𝑈(𝑝𝑝, 0) = 𝑢𝑢0(𝑝𝑝),𝑉𝑉(𝑝𝑝, 0) =  𝜐𝜐0(𝑝𝑝),𝑆𝑆(𝑝𝑝, 0) = 𝑐𝑐0(𝑝𝑝),𝑅𝑅(𝑝𝑝, 0) = 𝑟𝑟0(𝑝𝑝).  

 

Вони є початковими функціями. Для побудови символічного розв᾽язку 

знайдені коефіцієнти 𝑓𝑓0, 𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2, 𝑓𝑓3  підставляються в (3.37), потім вираз (3.37) 

підставляється в (3.34) і (3.36). Результат – символічний розв’язок задачі 

пружності через початкові функції [150]. З метою спрощення символічний 

розв’язок переписується в операторній формі  

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

    𝑈𝑈 = 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑢𝑢0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝜐𝜐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑐𝑐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑟𝑟(𝛼𝛼,𝜑𝜑)𝑟𝑟0(𝑝𝑝),

     𝑉𝑉 = 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑢𝑢0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝜐𝜐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑐𝑐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑟𝑟(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑟𝑟0(𝑝𝑝),

     𝑆𝑆 = 𝐿𝐿su(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑢𝑢0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝜐𝜐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑐𝑐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑟𝑟(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑟𝑟0(𝑝𝑝),

      𝑅𝑅 = 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑢𝑢0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝜕𝜕(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝜐𝜐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑐𝑐0(𝑝𝑝) + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑟𝑟0(𝑝𝑝),

𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝑢𝑢0(𝑝𝑝) + 𝐴𝐴𝜕𝜕(𝛼𝛼,𝜑𝜑) 𝜐𝜐0(𝑝𝑝) + 𝐴𝐴𝑢𝑢(𝛼𝛼,𝜑𝜑) s0(𝑝𝑝) + 𝐴𝐴𝑟𝑟(𝛼𝛼,𝜑𝜑)𝑟𝑟0(𝑝𝑝),

(3.38) 

 

де 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝜕𝜕, … , 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑢𝑢, 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝐴𝐴𝑢𝑢, … ,𝐴𝐴𝑟𝑟 – диференційні оператори. Їх вид із 

інструментальної системи додаток Е (рис. Е.8). 

Для випадку циліндричної системи координат виведення символічного 

розв᾽язку ускладнюється. Розглядається вісесиметрична задача, вводяться 

позначення переміщень і напружень [93, 94] 

 

𝑊𝑊 = 𝐺𝐺 𝑧𝑧,𝑈𝑈𝑐𝑐 =  𝐺𝐺 𝑟𝑟,𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝐺𝐺 𝜃𝜃,𝑍𝑍 = 𝜎𝜎𝑑𝑑,𝑅𝑅 = 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑑𝑑,𝑇𝑇 =  𝜏𝜏𝜃𝜃𝑑𝑑, (3.39) 

 

G – модуль зсуву; 

z – осьове переміщення; 

r – радіальне переміщення; 
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θ – кільцеве переміщення; 

σz, τrz, τθz – напруження задачі в циліндричних координатах. 

 

З метою здійснення переходу до криволінійної системи координат 

символічний розв’язок задачі знаходиться з (3.13) [122, 124]. Вирази початкових 

функцій декартової системи координат записуються через початкові функції 

циліндричної системи за формулами 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑈𝑈0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈𝑐𝑐0(𝑟𝑟)cos𝜃𝜃 − 𝑉𝑉𝑐𝑐0(𝑟𝑟) sin 𝜃𝜃 ,

𝑉𝑉0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈𝑐𝑐0(𝑟𝑟) sin𝜃𝜃 + 𝑉𝑉𝑐𝑐0(𝑟𝑟) cos𝜃𝜃 ,

𝑋𝑋0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑅𝑅0(𝑟𝑟)cos𝜃𝜃 − 𝑇𝑇0(𝑟𝑟) sin𝜃𝜃 ,

𝑌𝑌0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑅𝑅0(𝑟𝑟)sin𝜃𝜃 + 𝑇𝑇0(𝑟𝑟) cos 𝜃𝜃 .

   (3.40) 

 

 

З метою переходу до циліндричної системі координат, вирази переміщень 

і напружень в циліндричній системі координат мають вигляд 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑈𝑈с(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)cos𝜃𝜃 + 𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) sin 𝜃𝜃 ,

     𝑉𝑉𝑐𝑐(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = −𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) sin𝜃𝜃 + 𝑉𝑉(𝑥𝑥,𝑦𝑦) cos𝜃𝜃 ,

𝑅𝑅(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝑋𝑋(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)cos𝜃𝜃 + 𝑌𝑌(𝑥𝑥,𝑦𝑦) sin 𝜃𝜃 ,

  𝑇𝑇(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = −𝑋𝑋(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)sin𝜃𝜃 + 𝑌𝑌(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) cos 𝜃𝜃 .

  (3.41) 

 

Для виділення диференційних операторів символічного розв᾽язку задачі 

теорії пружності треба підставити в (3.40) формул (3.13), у яких лінійні 

оператори рис. Е.5, перетворено в оператори циліндричних координат, а 

початкові функції 𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑉𝑉0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑋𝑋0(𝑥𝑥,𝑦𝑦),𝑌𝑌0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑍𝑍0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) замінено на 

вирази (3.40). З врахуванням вісесиметрії (переміщення не залежать від кутової 

координати) символічний розв’язок задачі теорії пружності у формі в 

циліндричних координатах 
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⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧
𝑈𝑈(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑧𝑧)𝑈𝑈0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑤𝑤(𝑧𝑧)𝑊𝑊0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑑𝑑(𝑧𝑧)𝑍𝑍0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑅𝑅0(𝑟𝑟),

𝑊𝑊(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑢𝑢(𝑧𝑧)𝑈𝑈0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤(𝑧𝑧)𝑊𝑊0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑑𝑑(𝑧𝑧)𝑍𝑍0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑅𝑅0(𝑟𝑟),

𝑍𝑍(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑢𝑢(𝑧𝑧)𝑈𝑈0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑤𝑤(𝑧𝑧)𝑊𝑊0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑧𝑧)𝑍𝑍0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑅𝑅0(𝑟𝑟),

𝑅𝑅(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑢𝑢(𝑧𝑧)𝑈𝑈0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑤𝑤(𝑧𝑧)𝑊𝑊0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑧𝑧)𝑍𝑍0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑅𝑅0(𝑟𝑟),

𝜎𝜎𝑟𝑟(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐴𝐴𝑢𝑢(𝑧𝑧)𝑈𝑈0(𝑟𝑟) + 𝐴𝐴𝑤𝑤(𝑧𝑧)𝑊𝑊0(𝑟𝑟) + 𝐴𝐴𝑑𝑑(𝑧𝑧)𝑍𝑍0(𝑟𝑟) + 𝐴𝐴𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑅𝑅0(𝑟𝑟),

𝜎𝜎𝜃𝜃(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐵𝐵𝑢𝑢(𝑧𝑧)𝑈𝑈0(𝑟𝑟) + 𝐵𝐵𝑤𝑤(𝑧𝑧)𝑊𝑊0(𝑟𝑟) + 𝐵𝐵𝑑𝑑(𝑧𝑧)𝑍𝑍0(𝑟𝑟) + 𝐵𝐵𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑅𝑅0(𝑟𝑟),

 (3.42) 

 

�

𝑉𝑉(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑧𝑧)𝑉𝑉0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝜕𝜕𝑣𝑣(𝑧𝑧)𝑇𝑇0(𝑟𝑟),

𝑆𝑆(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝑣𝑣𝜕𝜕(𝑧𝑧)𝑉𝑉0(𝑟𝑟) + 𝐿𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑧𝑧)𝑇𝑇0(𝑟𝑟),

𝜏𝜏𝑟𝑟𝜃𝜃(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝐶𝐶𝜕𝜕(𝑧𝑧)𝑉𝑉0(𝑟𝑟) + 𝐶𝐶𝑣𝑣(𝑧𝑧)𝑇𝑇0(𝑟𝑟),

    (3.43) 

 

де U0(r), V0(r), W0(r), Z0(r), T0(r), R0(r) – початкові функції вісесиметричної 

задачі; 

𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑤𝑤, … ,𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝐴𝐴𝑢𝑢, … ,𝐴𝐴𝑟𝑟 ,𝐵𝐵𝑢𝑢 , … ,𝐵𝐵𝑟𝑟  та 𝐿𝐿𝜕𝜕𝜕𝜕,𝐿𝐿𝜕𝜕𝑣𝑣,𝐿𝐿𝑣𝑣𝜕𝜕,𝐿𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣,𝐶𝐶𝜕𝜕,𝐶𝐶𝑣𝑣 – 

диференційні оператори [81, 82]. В інструментальній системі вони наведені у 

додатку Е (рис. Е.8). 

Індекс c в (3.42), (3.43) для переміщень не записується.  

В підрозділі були описані алгоритми виведення символічного розв’язку 

для криволінійних координат, завдяки яким, розширюється застосування метода 

початкових функцій для різних постановок крайових задач теорії пружності. В 

наступному підрозділі наведені алгоритми метода початкових функцій для 

багатошарових тіл в декартовій системі координат, які дозволяють розв᾽язувати 

та аналізувати більш складні задачі теорії пружності. 
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3.6 Алгоритми розв'язання крайових задач теорії пружності методом 

початкових функцій в декартових координатах для багатошарових масивів 

 

В підрозділі для побудови символічного розв᾽язку у випадку 

багатошарового тіла наведена модифікація аналітичного алгоритму методу 

початкових функцій. Розглянемо шарувате тіло, яке складається з ряду 

горизонтальних шарів з різними пружними характеристиками. Товщина всього 

масиву h, товщини й пружні постійні шарів – hm, νm, Gm., m – номер шару. 

Вводяться припущення – при переході через площину контакту шарів вектори 

переміщень і напружень змінюються неперервно (рис. 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Багатошарове тривимірне тіло 

 

З метою скорочення позначень в інструментальній системі шукані 

переміщення і напруження u, υ, w, τxz,, τyz, σz замінюються [19] 

 

𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈1, 𝜐𝜐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈2,𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈3,

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈4, 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈5,𝜎𝜎𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈6.
�   (3.44) 
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Тоді початкові функції отримають наступний вигляд 

 

𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈10, 𝜐𝜐0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈20,𝑤𝑤0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈30,
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑋𝑋0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈40, 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈50

𝜎𝜎𝑑𝑑0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈50,
,  (3.45) 

 

У нових позначеннях та при відсутності масових сил загальні розв'язки в 

тривимірному випадку [107] подаються у вигляді  

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑧𝑧)6
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑗𝑗0, (𝑠𝑠 = 1,6).    (3.46) 

 

Для кожного шару тіла будуть задані свої коефіцієнти Пуассона ν та 

модулі зсуву G. Після заміни ν = ν1, G = G1, z ≤ h1 з виразу (3.46) виводяться 

формули, які визначають переміщення й напруження першого шару масиву. Для 

визначення напружень і переміщень другого шару початковими функціями 

будуть виступати напруження й переміщення в області контакту, тобто вирази 

(3.45) при z = h1. Заміною у формулі (3.46) ν = ν2, G = G2. [74]. Таким чином для 

кожного з шарів тіла будується символічний розв᾽язок (3.13). Після підстановки 

виразів для початкових функцій другого шару в (3.46) виводяться формули, які 

визначають переміщення й напруження в другому шарі [84-87] 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑧𝑧)6
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑗𝑗0(𝑠𝑠 = 1,6),    (3.47) 

 

де 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑧𝑧) = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
(2)(𝑧𝑧)𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗

(1)(ℎ1)6
𝑖𝑖=1 (ℎ1 ≤ 𝑧𝑧 ≤ ℎ2).  (3.48) 

 

У виразі (3.48) через 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
(1)(ℎ1) і 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖

(2)(𝑧𝑧) позначені оператори 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗 

співвідношень (3.46), взяті із пружними характеристиками першого шару при  
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z = h1 та пружними характеристиками другого шару при довільному значенні z,  

 
тобто 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
(1)(ℎ1) = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1),

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
(2)(𝑧𝑧) = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜈𝜈2,𝐺𝐺2, 𝑧𝑧)(ℎ1 ≤ 𝑧𝑧 ≤ ℎ2).

�   (3.49) 

 

Виходячи із властивостей, доведених у п. 3.3 випливає, що матриця 

�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑧𝑧)� визначається формально як добуток матриці �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
(2)(𝑧𝑧)� на матрицю 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
(1)(ℎ1). В матрицю �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑧𝑧)� будуть входити початкові функції, задані на 

площині 0=z . Аналогічним чином, матриця �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑧𝑧)� для переміщень і 

напружень m-го шару плити формально являє собою добуток матриць 

�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑖𝑖)(ℎ𝑖𝑖)� (𝑘𝑘 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚 − 1) і �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚)(𝑧𝑧)�ℎ𝑚𝑚−1 ≤ 𝑧𝑧 ≤ ℎ𝑚𝑚 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑧𝑧)6
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑗𝑗0(𝑠𝑠 = 1,6),     (3.50) 

 

Вираз (3.50) містить тільки три початкові функції із шести, заданих на 

площині 𝑧𝑧 = 0. Для того щоб отримати розв’язок задачі теорії пружності треба 

за допомогою (3.50) і граничних умов, заданих на площині hz = , визначити 

початкові функції, які залишаться, через систему звичайних диференціальних 

рівнянь із постійними коефіцієнтами [91, 149]. 

У випадку двовимірної задачі теорії пружності для отримання 

символічного розв’язку за аналогією із тривимірним випадком необхідно 

розглянути плоску деформацію товстої плити, яка складається з ряду 

горизонтальних шарів з різними пружними характеристиками.  

Так на рис. 3.4 розглядається товста багатошарова плита. Товщина плити 

h, товщини й пружні постійні шарів – hm, νm, Gm, m – номер шару (рис. 3.4) 
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Рисунок 3.4 – Багатошарове двовимірне тіло 

 

Для здійснення виведення в інструментальній системі переміщення і 

напруження u, υ, τxy, σy, σx записуються у вигляді 

 

𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈1, 𝜐𝜐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈2,

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈3 ,𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈4,𝜎𝜎𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈5 .
�  (3.51) 

 

З метою спрощення всі початкові функції задаються у вигляді 

𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈10, 𝜐𝜐0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈20, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑋𝑋0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈30,𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 

= 𝑈𝑈40.  

За аналогією з (3.47) загальні розв'язки у випадку плоскої деформації 

наступні [91]  

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑦𝑦)4
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑗𝑗0, (𝑠𝑠 = 1,2,3,4).    (3.52) 

 

Формула переміщень і напружень m-го шару плити приймає вигляд 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑦𝑦)4
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑗𝑗0(𝑠𝑠 = 1,2,3,4).    (3.53) 

 

Матриця �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗ (𝑦𝑦)� для переміщень і напружень m-го шару плити є 
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добутком матриць �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑖𝑖)(ℎ𝑖𝑖)� (𝑘𝑘 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚 − 1) і �𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚)(𝑦𝑦)�ℎ𝑚𝑚−1 ≤ 𝑦𝑦 ≤ ℎ𝑚𝑚 

[95]. 

Вираз (3.53) містить тільки дві початкові функції із чотирьох, оскільки дві 

початкові функції визначаються з умов заданих на прямій 𝑦𝑦 = 0. За допомогою 

(3.53) і граничних умов заданих на прямій𝑦𝑦 = ℎ, визначаються початкові 

функції, які залишились, через систему звичайних диференціальних рівнянь із 

постійними коефіцієнтами нескінченно високого порядку. 

В підрозділі були представлені два алгоритми символічного розв’язання 

задач теорії пружності для багатошарових тіл. Вони застосовуються в 

розробленій інструментальній системі для аналізу одношарових та 

багатошарових тіл під дією статичного навантаження. В підрозділі 3.7 буде 

здійснено опис аналітичного алгоритму побудови аналітичного розв’язку для 

півплощини. 

 

 

3.7 Алгоритм розв’язання двовимірної крайової задачі теорії 

пружності для півплощини 

 

Для здійснення аналітичного розв’язання задач теорії пружності для 

півплощини в інструментальній системі застосовується аналітичний алгоритм, 

описаний в даному підрозділі. Приведемо його опис. Так, у лінійній теорії 

пружності доведено, що всякий розв'язок основних рівнянь теорії пружності є 

розв'язком бігармонічного рівняння 𝛻𝛻𝛻𝛻𝑊𝑊 = 0 математичної фізики [10, 121, 

122]. Зворотне є вірним тільки для певного класу бігармонічних функцій, які 

задовольняють рівнянням теорії пружності (3.8).  

Для опису алгоритму дамо визначення півплощини. Обмеженою 

півплощиною називається ізотропне середовище, яке займає нескінченний 

простір, обмежений прямою.  

Для виведення співвідношень аналітичного алгоритму, розглядається 

задача про дію навантаження на півплощину 𝑦𝑦 ≥ 0 
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    (3.54) 

 

де 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦, 𝜎𝜎𝑦𝑦 – напруження; 

𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝜉𝜉),𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) – точкові навантаження; 

𝜉𝜉 – точка у якій прикладені навантаження 𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝜉𝜉),𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝜉𝜉). 

При заданих умовах компоненти напружено-деформованого стану не 

залежать від координати w по z, а переміщення w = 0. Розглядається плоский 

напружено-деформований стан та плоска деформація. Крайова задача 

замикається умовою рівності нулю компонентів напружено-деформованого 

стану на нескінченності. 

Розв'язок бігармонічного рівняння 𝛻𝛻𝛻𝛻𝑊𝑊 = 0 будується у вигляді 

𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑤𝑤0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦), де 𝑤𝑤0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) й 𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) - гармонійні функції-

розв'язки рівняння 𝛥𝛥2𝑤𝑤 = 𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ 𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦2

. Загальний розв'язок крайової задачі у 

випадку півплощини для рівняння Лапласа 𝛥𝛥2𝑤𝑤 = 0 [30] має вигляд 

𝑤𝑤0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 1
𝜋𝜋 ∫

𝑦𝑦𝑤𝑤0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉
(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2

∞
−∞ .  

Для початкової прямої розв'язок бігармонічного рівняння будується у 

вигляді 
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    (3.55) 

 

де 𝑤𝑤1 = 𝑤𝑤1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 1
𝜋𝜋 ∫

𝑦𝑦𝑤𝑤1(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉
(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2

∞
−∞ ; 

w1(ξ) – знаходиться з рівнянь теорії пружності в процесі розв'язання 

задач. 

Необхідно знайти гармонійну складову ψ .  
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Похідна 𝜕𝜕𝑤𝑤0

𝜕𝜕𝑦𝑦
= 1

𝜋𝜋 ∫
(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2−2𝑦𝑦2

((𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2)2
∞
−∞ 𝑤𝑤0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉 в силу обмеженості 

гармонійної функції. 

В результаті 

 

𝑦𝑦 = 𝑤𝑤1 −
𝜕𝜕𝑤𝑤0

𝜕𝜕𝑦𝑦
,

𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 1
𝜋𝜋 ∫

𝑦𝑦𝑤𝑤1(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉
(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2

∞
−∞ − 1

𝜋𝜋 ∫
(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2−2𝑦𝑦2

((𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2)2
∞
−∞ 𝑤𝑤0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉,

 (3.56) 

 

після перетворень  

 

𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 1
𝜋𝜋 ∫

2𝑦𝑦3𝑤𝑤0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉
((𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2)2

∞
−∞ + 1

𝜋𝜋 ∫
𝑦𝑦𝑤𝑤1(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉

(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2
∞
−∞ .  (3.57) 

 

Загальний розв'язок бігармонічного рівняння для півплощини. Вираз 

(3.57) записується для 𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

 

𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 1
𝜋𝜋 ∫

2𝑦𝑦3𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)
((𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2)2

𝑑𝑑𝜉𝜉 + 1
𝜋𝜋

∞
−∞ ∫

𝑦𝑦2𝜎𝜎𝑦𝑦1(𝜉𝜉)
((𝑥𝑥−𝜉𝜉)2+𝑦𝑦2)

𝑑𝑑𝜉𝜉,∞
−∞   (3.58) 

 

де 𝜎𝜎𝑦𝑦1 =
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑦𝑦0

𝜕𝜕𝑦𝑦
= −𝜕𝜕𝜏𝜏0

𝜕𝜕𝑥𝑥
 - вираз для похідної напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦 на прямій 

𝑦𝑦 = 0 [88]. 

Після підстановки, з врахуванням властивості підінтегральних виразів, 

формула (3.57)має вигляд 

 

𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 1
𝜋𝜋 ∫

2𝑦𝑦3

𝑟𝑟4
𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉∞

−∞ + 1
𝜋𝜋 ∫

2(𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦2

𝑟𝑟4
∞
−∞ 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉, (3.59) 

 

де 𝑟𝑟4 = ((𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)2 + 𝑦𝑦2)2 - скорочене позначення. 

Вираз для 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 виводиться з рівнянь теорії пружності (3.8): 
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𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = −∫

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥−𝜉𝜉
0 = 1

𝜋𝜋 ∫
2𝑦𝑦2(𝑥𝑥−𝜉𝜉)

𝑟𝑟4
𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)∞

−∞ 𝑑𝑑𝜉𝜉 +

  + 1
𝜋𝜋 ∫

2𝑦𝑦(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2

𝑟𝑟4
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)∞

−∞ 𝑑𝑑𝜉𝜉.
  (3.60) 

 

Для напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 аналогічно з (3.8), 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥 = −∫
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

𝑥𝑥−𝜉𝜉
0 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1

𝜋𝜋 ∫
2𝑦𝑦(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2

𝑟𝑟4
𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)∞

−∞ 𝑑𝑑𝜉𝜉 +

 + 1
𝜋𝜋 ∫

2(𝑥𝑥−𝜉𝜉)3

𝑟𝑟4
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)∞

−∞ 𝑑𝑑𝜉𝜉.
   (3.61) 

 

Щоб знайти переміщення, вирази (3.8) записуються в наступній формі: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧(1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕𝑢𝑢

𝜕𝜕𝑥𝑥
+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝛽𝛽

𝜕𝜕𝑦𝑦
= 1−2𝜈𝜈

2𝐺𝐺
𝜎𝜎𝑥𝑥,

(1 − 𝜈𝜈) 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 1−2𝜈𝜈
2𝐺𝐺

𝜎𝜎𝑦𝑦,
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦

+ 𝜕𝜕𝛽𝛽
𝜕𝜕𝑥𝑥

=
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝐺𝐺

.

    (3.62) 

 

Тоді з перших двох рівнянь системи знаходиться похідна 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

: 

 

 
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 1
2𝐺𝐺

[(1 − 𝜈𝜈)𝜎𝜎𝑥𝑥 − 𝜈𝜈𝜎𝜎𝑦𝑦].   (3.63) 

 

Тоді 

 

𝑢𝑢 = ∫ 1
2𝐺𝐺

[(1 − 𝜈𝜈)𝜎𝜎𝑥𝑥 − 𝜈𝜈𝜎𝜎𝑦𝑦]𝑑𝑑𝑥𝑥 =𝑥𝑥−𝜉𝜉
0

1
2𝐺𝐺𝜋𝜋

∫ [(1 − 2𝜈𝜈)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑥𝑥−𝜉𝜉
𝑦𝑦
− (𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦

𝑟𝑟2
] ×∞

−∞

× 𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉 + 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋

∫ [(1 − 𝜈𝜈)∞
−∞ (𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑟𝑟2 + 𝐶𝐶) + 𝑦𝑦2

𝑟𝑟2
]𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉.

 (3.64) 

 

Вираз для 𝜐𝜐 виводиться із третього рівняння: 
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𝜐𝜐 = ∫ �

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝐺𝐺
− 𝜕𝜕𝑢𝑢

𝜕𝜕𝑦𝑦
�𝑥𝑥−𝜉𝜉

0 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋 ∫ [(1 − 𝜈𝜈)(𝑙𝑙𝑠𝑠( 𝑟𝑟2) + 𝐶𝐶) − 𝑦𝑦2

𝑟𝑟2
] ×∞

−∞

× 𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉 − 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋 ∫ [(1 − 2𝜈𝜈)∞

−∞ 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 �𝑥𝑥−𝜉𝜉
𝑦𝑦
�+ (𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦

𝑟𝑟2
]𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉.

 (3.65) 

 

Таким чином, загальний розв'язок задачі для плоскої деформації – 

формули (3.59), (3.60), (3.61), (3.64), (3.65). Загальний розв'язок задачі 

напружено-деформованого стану тіла відрізняється від розв’язку для плоскої 

деформації лише формою коефіцієнтів Пуассона ν й модуля пружності E для 

переміщень. Для того, щоб із формул (3.64), (3.65) отримати формули 

напружено-деформованого стану необхідно ν, E замінити на вирази 𝜈𝜈
𝜈𝜈+1

, 𝐸𝐸 (1+2𝜈𝜈)
(1+𝜈𝜈)2

. 

Формули переміщень для напружено-деформованого стану [79] 

 

𝑢𝑢 = 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋 ∫ [1−𝜈𝜈

1+𝜈𝜈
𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑥𝑥−𝜉𝜉

𝑦𝑦
− (𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦

𝑟𝑟2
]∞

−∞ 𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉 +

+ 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋 ∫

1
1+𝜈𝜈

∞
−∞ (𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑟𝑟2 + 𝐶𝐶) + 𝑦𝑦2

𝑟𝑟2
]𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉,

𝜐𝜐 = 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋 ∫ [ 1

1+𝜈𝜈
(𝑙𝑙𝑠𝑠( 𝑟𝑟2) + 𝐶𝐶) − 𝑦𝑦2

𝑟𝑟2
]∞

−∞ 𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉 +

− 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋 ∫ [1−𝜈𝜈

1+𝜈𝜈
∞
−∞ 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 �𝑥𝑥−𝜉𝜉

𝑦𝑦
�+ (𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦

𝑟𝑟2
]𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉)𝑑𝑑𝜉𝜉.

  (3.66) 

 

В підрозділі було описано аналітичний алгоритм побудови розв᾽язку 

плоскої задачі теорії пружності для півплощини. В інструментальній системі 

для диференціювання та інтегрування радикалів виду 𝑟𝑟4 = ((𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)2 + 𝑦𝑦2)2 у 

програмній реалізації застосовуються функції-підпрограми vdiff, vint описані в 

підрозділі 2.2 дисертаційної роботи. У наступному підрозділі 3.8 

характеризується підсистема, за допомогою якої символічні розв’язки п. 3.2 – 

3.6 перетворюються в алгебраїчні. 
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3.8 Підсистема числових розрахунків 

 

 

В підрозділі описано підсистему, яка здійснює перетворення 

символічного розв’язку в алгебраїчний. Як було описано вище, символічний 

розв’язок задач математичної фізики методом початкових функцій складається 

з рядів - розкладань Маклорена, див. формулу (3.5) і результати рис. Е.3, 

рис. Е.4. Ряди розв’язку складаються з похідних. Для того щоб користувач зміг 

отримати числовий результат розв’язання крайової задачі необхідне 

перетворення символічного розв’язку в алгебраїчний вид. Воно здійснюється в 

інструментальній системі шляхом підстановки в символічний розв'язок 

початкових функцій. У випадку крайових задач математичної фізики для 

масиву, плит, початкові функції задаються у виді тригонометричних рядів із 

коефіцієнтами.  

Приклад, початкова функція U0(x, y) тривимірної задачі математичної 

фізики для масиву задається у виді подвійного тригонометричного ряду (3.67): 

 

𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦.∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1   (3.67) 

 

де Anm – коефіцієнт тригонометричного ряду; 

S – довжина масиву; 

R – ширина масиву; 

n, m - цілочисельні індекси. 

 

В інструментальній системі перетворення символічного розв᾽язку в 

формульний здійснює підсистема числових розрахунків. Вона складається з 

підпрограм, які кожний диференційний оператор розв᾽язку рис. 3.8 перетворює 

з символьного виду в формульний з врахуванням виду початкової функції. 

Також до складу підсистеми числових розрахунків входять підпрограми 

реалізації процедури Гальоркіна, алгоритми чисельного інтегрування [89, 92]. 
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Перетворення символічного розв᾽язку для диференційних операторів 

(див. рис Е.5, Е.6) розв᾽язку рис. Е.3, рис. Е.4 здійснюється шляхом заміни 

символічних тригонометричних функцій-розкладань Маклорена на 

гіперболічні функції для випадку, якщо початкові функції задані у вигляді 

тригонометричних рядів (3.67).  

Наступний приклад показує, як відбувається перетворення для оператора 

тривимірної задачі Luu від початкової функції (3.67):  

 

𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑈𝑈0(𝑥𝑥,𝑦𝑦)) = ∑ ∑ ��𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛾𝛾 𝑧𝑧 −
1

2(1−𝜈𝜈)
𝛼𝛼2𝑑𝑑
𝛾𝛾
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛾𝛾 𝑧𝑧�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠( 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑚𝑚𝑦𝑦) =∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

= �∑ (−1)𝑖𝑖(𝛾𝛾𝑑𝑑)2𝑖𝑖

(2𝑖𝑖)!
∞
𝑖𝑖=0 − 1

2(1−𝜈𝜈)
𝛼𝛼2𝑑𝑑
𝛾𝛾
∑ (−1)𝑖𝑖(𝛾𝛾𝑑𝑑)2𝑖𝑖+1

(2𝑖𝑖+1)!
∞
𝑖𝑖=0 � 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠( 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑦𝑦) =

 

(3.68) 

= �∑ (−1)𝑖𝑖(�𝛼𝛼2+𝛽𝛽2𝑑𝑑)2𝑖𝑖

(2𝑖𝑖)!
∞
𝑖𝑖=0 − 1

2(1−𝜈𝜈)
𝛼𝛼2𝑑𝑑

�𝛼𝛼2+𝛽𝛽2
∑ (−1)𝑖𝑖(�𝛼𝛼2+𝛽𝛽2𝑑𝑑)2𝑖𝑖+1

(2𝑖𝑖+1)!
∞
𝑖𝑖=0 �×

× 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑦𝑦) = ∑ �
(�−�𝑎𝑎𝑛𝑛2+𝑏𝑏𝑚𝑚2 �𝑑𝑑)2𝑖𝑖

(2𝑖𝑖)!
+ 1

2(1−𝜈𝜈)
𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑑𝑑

�−�𝑎𝑎𝑛𝑛2+𝑏𝑏𝑚𝑚2 �

(�−�𝑎𝑎𝑛𝑛2+𝑏𝑏𝑚𝑚2 �𝑑𝑑)2𝑖𝑖+1

(2𝑖𝑖+1)!
�∞

𝑖𝑖=0 ×

× 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑚𝑚𝑦𝑦) = �𝑐𝑐ℎ(�(𝑎𝑎𝑛𝑛2 + 𝑏𝑏𝑚𝑚2 )𝑧𝑧) + 1
2(1−𝜈𝜈)

𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑑𝑑

�𝑎𝑎𝑛𝑛2+𝑏𝑏𝑚𝑚2
𝑐𝑐ℎ(�(𝑎𝑎𝑛𝑛2 + 𝑏𝑏𝑚𝑚2 )𝑧𝑧)� ×

× 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑚𝑚𝑦𝑦)].

  

 

де 𝛾𝛾 = � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
 - диференціальний оператор від функцій; 

𝛾𝛾 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧 � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
 - добуток змінної z на оператор; 

sin(γ 𝑧𝑧) = γ 𝑧𝑧 − 𝛾𝛾3 𝑑𝑑3

3!
+ 𝛾𝛾5 𝑑𝑑5

5!
− ... - нескінченний операційний ряд, 

розкладання тригонометричної функції sin в ряд Маклорена; 

cos(γ 𝑧𝑧) = 1 − 𝛾𝛾2 𝑑𝑑2

2!
+ 𝛾𝛾4 𝑑𝑑4

4!
− ... - нескінченний операційний ряд, 

розкладання тригонометричної функції cos в ряд Маклорена; 

𝛼𝛼𝑖𝑖 = 𝜕𝜕𝑘𝑘

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘
,𝑘𝑘 = 1, 2, 3, … - символічне позначення похідної функції по 

змінній x; 
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𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝜕𝜕𝑘𝑘

𝜕𝜕𝑦𝑦𝑘𝑘
, 𝑘𝑘 = 1, 2, 3, …– символічне позначення похідної функції по 

змінній y; 

𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝜋𝜋𝑛𝑛
𝑆𝑆

, 𝑠𝑠 = 1, 2, 3, … – скорочений запис частини аргументу 

тригонометричної функції sin; 

𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝜋𝜋𝑚𝑚
𝑅𝑅

, 𝑠𝑠 = 1, 2, 3, … – скорочений запис частини аргументу 

тригонометричної функції cos. 

Похідні в (3.67) беруться від 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠( 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥) і 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑦𝑦). Символічні операторні 

ряди-розкладання Маклорена sin(γ 𝑧𝑧), cos(γ 𝑧𝑧) після взяття похідних, стають 

розкладаннями функцій гіперболічних функцій sh і ch. В них аргументи 

скорочені вирази 𝑎𝑎𝑛𝑛, 𝑏𝑏𝑚𝑚 отримані після диференціювання початкової функції 

(3.67). За аналогічними правилами здійснюється перетворення для всіх 

диференційних операторів символічного тривимірного розв'язку .  

Для формування системи алгебраїчних рівнянь, з яких знаходяться 

коефіцієнти для початкових функцій застосовується процедура Гальоркіна [92]   

 

 

∫ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜋𝜋𝑠𝑠

𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜋𝜋𝑙𝑙

𝑆𝑆
𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑆𝑆

0
= �

0, 𝑠𝑠 ≠ 𝑙𝑙
𝑆𝑆/2, 𝑠𝑠 = 𝑙𝑙

𝑆𝑆

0
,

∫ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜋𝜋𝑠𝑠

𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜋𝜋𝑙𝑙

𝑆𝑆
𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑆𝑆

0
= �

0, 𝑠𝑠 ≠ 𝑙𝑙
𝑆𝑆/2, 𝑠𝑠 = 𝑙𝑙

𝑆𝑆

0
,

∫ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑦𝑦𝑑𝑑𝑦𝑦 = ∫ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜋𝜋𝑚𝑚

𝑅𝑅
𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜋𝜋𝑝𝑝

𝑅𝑅
𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑅𝑅

0
= �

0,𝑚𝑚 ≠ 𝑝𝑝
𝑅𝑅/2,𝑚𝑚 = 𝑝𝑝

𝑆𝑆

0
,

∫ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑦𝑦𝑑𝑑𝑦𝑦 = ∫ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜋𝜋𝑚𝑚

𝑅𝑅
𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜋𝜋𝑝𝑝

𝑅𝑅
𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑅𝑅

0
= �

0,𝑚𝑚 ≠ 𝑝𝑝
𝑅𝑅/2,𝑚𝑚 = 𝑝𝑝

𝑅𝑅

0
.

 (3.69) 

 

 

Перетворення символічного розв᾽язку й процедура Гальоркіна 

застосовуються для одержання числових значень із результатів першого 

аналітичного алгоритму (п. 3.2 – 3.6).  

В інструментальній системі перехід від символічного результату до 

формульного реалізований автоматично в підпрограмах-процедурах: 

Lij(n_sloy,nu,G,per,mass), Ai(n_sloy,nu,G,per,mass), Bi(n_sloy,nu,G,per,mass), 

Ci(n_sloy,nu,G,per,mass) для тривимірного випадку та Lij(n_sloy,nu,G,per,mass), 
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Ai(n_sloy,nu,G,per,mass) – для двовимірного. Перший аргумент n_sloy вказує на 

кількість шарів для багатошаруватих тіл, для задачі з одномірним масивом, 

n_sloy = 1, змінна nu -коефіцієнт Пуасона, змінна G – модуль зсуву (можуть бути 

задані як числові, так і символічні позначення, має важливе значення для 

багатошаруватих тіл, де ці параметри приймають різні значення), per – змінна 

відносно якої будується результат (наприклад вказівка змінної z – оператори 

будуть побудовані і перетворені до формульного виду по змінній z. Може 

приймати значення x, y, z для тривимірної задачі математичної фізики, два 

значення x, y для двовимірної), mass – масив початкових функцій. Оскільки 

інструментальна система розроблена так, що можна отримати окремо 

символічний розв᾽язок задачі за методом початкових функцій, можна 

використати підпрограму-процедуру operators описану в підрозділі 2.3. Тоді для 

перетворення результатів диференційних операторів додатку Д (рис. Д.1) для 

тривимірного випадку в формульний вид треба визвати підпрограму 

nm(res,per), де res - диференційний оператор, per – початкова функція. Для 

двовимірного випадку треба визвати підпрограму n(res,per) – аргументи 

аналогічні як і для тривимірного випадку. Таким чином, користувач може 

контролювати хід розв᾽язання комбінуючи підпрограми-процедури розробленої 

інструментальної системи.  

Програмна реалізація процедури Гальоркіна по формулі (3.69) в 

інструментальній системі підпрограма-процедура galerkin(res,per,g1,g2). 

Аргументи її наступні: res – вираз, до якого буде застосована процедура; per – 

змінна інтегрування по формулі (3.69); g1,g2 – границі інтегрування. 

У підсистемі числових розрахунків реалізовані алгоритми методів 

чисельного інтегрування. У двовимірному випадку – це алгоритми методів 

прямокутників, трапецій і Сімпсона, в тривимірному – алгоритм методу  

комірок. 

Методи прямокутників, трапецій, Сімпсона. Використаний метод 

серединних прямокутників. Його зміст в наступному. Нехай на відрізку [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] 

задана функція 𝑓𝑓(𝑥𝑥). Вводиться сітка, яка розбиває відрізок [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] на N рівних 
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сегментів [64] 

 

𝑎𝑎 = 𝑥𝑥0 < 𝑥𝑥1 <. . . < 𝑥𝑥𝑁𝑁−1 < 𝑥𝑥𝑁𝑁 = 𝑏𝑏  

 

де 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 + 𝑠𝑠 × ℎ,  

ℎ = (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)/𝑁𝑁 крок.  

Значення функції 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖), 𝑠𝑠 = 0,𝑁𝑁. На кожному сегменті вибирається 

серединна точка 𝑥𝑥𝑖𝑖−1/2 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 0.5ℎ значення функції для точки 

𝑓𝑓𝑖𝑖−1/2 = 𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑖𝑖−1/2�. 

Квадратурна формула прямокутників має вигляд 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖−1/2

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ℎ    (3.70) 

 

Якщо функції 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 𝑓𝑓′(𝑥𝑥), 𝑓𝑓′′(𝑥𝑥) неперервні на відрізку [𝑎𝑎, 𝑏𝑏], то 

залишковий буде дорівнювати: 

 

𝑅𝑅 ≤ 𝑀𝑀2
ℎ2(𝑏𝑏−𝑎𝑎)

24
,   

 

де 
[ ]

( )xfM
bax

''sup
,

2
∈

= . 

Квадратурна формула трапецій має вигляд 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑥 ≈ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖−1+𝑤𝑤𝑖𝑖

2
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ℎ    (3.71) 

 

або 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑥 = ℎ(0.5𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1+. . . +𝑓𝑓𝑁𝑁−1 + 0.5𝑓𝑓𝑁𝑁). 

 

Якщо функції 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 𝑓𝑓′(𝑥𝑥),𝑓𝑓′′(𝑥𝑥) є неперервними на [𝑎𝑎,𝑏𝑏], то залишковий 
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член обирається з нерівності виду: 

 

𝑅𝑅 ≤ 𝑀𝑀2
ℎ2(𝑏𝑏−𝑎𝑎)

12
,    

 

де 
[ ]

( )xfM
bax

''sup
,

2
∈

= . 

Квадратурна формула Сімпсона має вигляд [64, 71] 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑥 ≈ ∑ ℎ

6
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �𝑓𝑓𝑖𝑖−1 + 4𝑓𝑓𝑖𝑖−12

+ 𝑓𝑓𝑖𝑖�.   (3.72) 

 

Також є можливість взяти подвоєний частковий відрізок, позначивши 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 + 0,5 ℎ𝑠𝑠, 𝑠𝑠 = 0,2𝑁𝑁 і 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖). 

В результаті формула Сімпсона прийме вигляд 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑏𝑏
𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑏𝑏−𝑎𝑎

6𝑁𝑁
(𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓2𝑁𝑁 + 2[𝑓𝑓2 + ⋯+ 𝑓𝑓2𝑁𝑁−2] + 4[𝑓𝑓1 + ⋯+ 𝑓𝑓2𝑁𝑁−1]) (3.73) 

 

При цьому, якщо функція 𝑓𝑓(𝑥𝑥) має на відрізку [𝑎𝑎,𝑏𝑏] неперервні похідні 

до четвертого порядку включно, то залишковий член рівний [108] 

 

𝑅𝑅 ≤ 𝑀𝑀4
ℎ4(𝑏𝑏−𝑎𝑎)
2880

,    

 

де 
[ ]

( ) ( )xfM
bax

4

,
4 sup

∈

= . 

У результаті розв'язання нерівності 𝑅𝑅 < 𝜀𝜀 відносно h для залишкових 

членів кожної з квадратурних формул та обчислень зі знайденим кроком, вийде 

задана точність 𝜀𝜀 інтегрування.  

Для розрахунків наближених значень інтегралів використовується 

правило Рунге 
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     𝜀𝜀ℎ ≈

1
3

|𝐼𝐼2ℎ − 𝐼𝐼ℎ| - формули прямокутників і трапецій, 

𝜀𝜀ℎ ≈
1
15

|𝐼𝐼2ℎ − 𝐼𝐼ℎ| - формула Сімпсона, 

 

де I2h - наближене значення інтеграла для подвоєного кроку 2h, 

Ih - наближене значення інтеграла для кроку h. 

Здійснюються подвоєні розрахунки за наступним алгоритмом. 

Обчислюється інтеграл I за обраною квадратурною формулою два рази: 

спочатку із кроком 2h, потім із кроком h. Потім якщо |𝐼𝐼2ℎ − 𝐼𝐼ℎ| < 𝜀𝜀, тоді hII ≈  

робота алгоритму закінчена. Якщо |𝐼𝐼2ℎ − 𝐼𝐼ℎ| ≥ 𝜀𝜀, то розрахунок повторюється 

із кроком ℎ
2
 і т.д. За початковий крок вибирається число √𝜀𝜀𝑚𝑚 , де m=2 - для формул 

(3.69), (3.70) і m=4 – для формул (3.71), (3.72). 

В інструментальній системі методи реалізовані у виді трьох підпрограм-

функцій vpram(expr,per,x1,x2) – метод прямокутників, vtrap(expr,per,x1,x2) – 

метод трапецій, vsimpson(expr,per,x1,x2) – метод Сімпсона. Аргументи 

підпрограм однакові і означають наступне: expr – вираз інтегрування; per – 

змінна, по якій проводиться інтегрування; x1,x2 – початкове і кінцеве значення 

відрізку інтегрування. Робота підпрограм керується глобальними параметрами-

змінними: integral_epsilon – задає точність чисельного результату інтегралу 

(integral_epsilon приймає значення інтервалу від 0 до 1), integral_iterations – 

кількість ітерацій, яку можна задати вручну (глобальні параметри 

integral_epsilon і integral_iterations є взаємно виключними, тобто може бути 

заданий лише один із параметрів). 

Метод комірок. Розглядається двократний інтеграл по прямокутній 

області 

 

∫ ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑏𝑏
𝑎𝑎

𝑑𝑑
𝑐𝑐 ≈ 𝑆𝑆𝑓𝑓(�̄�𝑥, �̄�𝑦),    (3.74) 

 

де 𝑆𝑆 = (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)(𝑑𝑑 − 𝑐𝑐) , �̄�𝑥 = 𝑎𝑎+𝑏𝑏
2
  , �̄�𝑦 = 𝑐𝑐+𝑑𝑑

2
. 
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Для підвищення точності множина інтегрування розбивається на 

прямокутні комірки: 

 

∫ ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑏𝑏
𝑎𝑎

𝑑𝑑
𝑐𝑐 ≈ ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑓𝑓(�̄�𝑥𝑖𝑖 , �̄�𝑦𝑖𝑖).   (3.75) 

 

Похибка інтегрування.  

Нехай 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(�̄�𝑥, �̄�𝑦) + (𝑥𝑥 − �̄�𝑥)𝑓𝑓𝑥𝑥′ + (𝑦𝑦 − �̄�𝑦)𝑓𝑓𝑦𝑦′ +
1
2

(𝑥𝑥 − �̄�𝑥)2𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥″ + 

+ 1
2

(𝑥𝑥 − �̄�𝑥)(𝑦𝑦 − �̄�𝑦)𝑓𝑓𝑥𝑥𝑦𝑦″ + 1
2

(𝑦𝑦 − �̄�𝑦)2𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦″ + . .., 

 

де всі похідні беруться в центрі комірки [131].  

Для (3.74) 

 

𝑅𝑅 = ∫ ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑏𝑏
𝑎𝑎

𝑑𝑑
𝑐𝑐 − 𝑆𝑆𝑓𝑓(�̄�𝑥, �̄�𝑦) ≈ 1

24
𝑆𝑆[(𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)2𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥″ + (𝑑𝑑 − 𝑐𝑐)2𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦″ ]. 

 

Нехай тепер в узагальненій квадратурній формулі (3.70) сторони 

прямокутника розбиті відповідно на N  і M рівних частин. Тоді похибка цієї 

формули для одиничної комірки 

 

𝑅𝑅𝑖𝑖 ≈
1
24
𝑆𝑆𝑖𝑖[(𝑏𝑏−𝑎𝑎

𝑁𝑁
)2𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥″ + (𝑑𝑑−𝑐𝑐

𝑀𝑀
)2𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦″ ] . 

 

Сума похибок по всіх комірках 

 

𝑅𝑅𝛴𝛴 = 1
24

[(𝑏𝑏−𝑎𝑎
𝑁𝑁

)2 ∬ 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥″ 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝐺𝐺 + (𝑑𝑑−𝑐𝑐
𝑀𝑀

)2 ∬ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦″ 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝐺𝐺 ] = 𝑂𝑂(𝑁𝑁−2 + 𝑀𝑀−2). 

 

В інструментальній системі метод комірок реалізований у підпрограмі 



100 
vcells(expr,per1,x1,x2,per2,y1,y2). Аргументи: expr – вираз інтегрування; per1 – 

змінна інтегрування першого з подвійних інтегралів; x1,x2 – значення кінців 

відрізку першого інтеграла; per2 - змінна інтегрування другого з подвійних 

інтегралів; y1,y2 – значення кінців відрізку другого інтеграла. Аналогічно 

присутні глобальні параметри integral_epsilon – точність інтегрування і 

integral_iterations – кількість ітерацій інтегрування. Зміст є аналогічним до 

параметрів підпрограм для чисельного інтегрування за методами 

прямокутників, трапецій, Сімпсона. 

В підрозділі  охарактеризовано підсистему числових розрахунків, що 

дозволяє здійснювати перетворення символічних розв᾽язків аналітичного 

методу початкових функцій в алгебраїчні, розв’язувати алгебраїчні рівняння для 

знаходження коефіцієнтів тригонометричних рядів обраних початкових 

функцій, для випадків задач теорії пружності, де необхідне інтегрування 

трансцендентних функцій.. Основне призначення підсистеми числових 

розрахунків дати змогу користувачеві провести обчислення розв’язаних 

аналітичними методами задач математичної фізики. Результати роботи 

підсистеми використовуються у підсистемі візуального аналізу результатів. В 

наступному підрозділі наведені основні характеристики підсистеми візуального 

аналізу результатів. 

 

 
3.9 Підсистема візуального аналізу результатів 

 

 

Підсистема числових розрахунків дозволяє отримати алгебраїчний 

результат, а потім числовий результат. Однак при аналізі отриманого числового 

розв'язку, виникає проблема наявності великого масиву числової інформації. 

Інструментальна система завдяки вбудованій підсистемі візуалізації дозволяє 

користувачеві подолати складності роботи із числовою інформацією, оскільки 

підсистема візуалізації дозволяє одержати реалістичне зображення області 

розрахунків для шуканої величини. Підсистема використовує два основні 



101 
методи графічного аналізу числових даних. 

Перший метод полягає в побудові поверхні S по таблично заданих 

значеннях її координат NiUx ii ,1),,( = , де )( ix  - координати точок площини, Ui – 

значення аналізованої величини, N – кількість точок площини.  

Другий метод являє собою побудову функції щільності величини. Більш 

темні ділянки відповідають більшим значенням досліджуваної величини й 

навпаки більш світлі являють собою менші значення. Підсистему візуалізації 

становлять графічні пакети gnuplot. Завдяки розвиненим засобам візуалізації 

СКМ процес аналізу числового розв'язку спрощується [106, 110, 119]. 

Приклади зображень для напруження із досліджувальної задачі на рис. 

3.5 і рис. 3.6. 

 
Рисунок 3.5 – Графік тривимірної поверхні напруження Txy = τxy 

 
Рисунок 3.6 – Двовимірний графік функції щільності Txy = τxy 
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Таким чином користувач завдяки вбудованій підсистемі візуалізації, має 

змогу одержати крім символічного алгебраїчного і числового результату ще й 

візуальне зображення розрахунків. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

В третьому розділі було наведено схему розв᾽язання і аналізу крайових 

задач теорії пружності за допомогою запропонованої інструментальної 

системи, охарактеризовано основні компоненти інструментальної системи, 

описано основні алгоритми і методики застосовані при реалізації 

інструментальної системи. Ознайомившись з матеріалом третього розділу, 

можна підвести наступні підсумки. Процес аналізу задач у системі вимагає 

наявності в дослідника поглибленої теоретичної підготовки і досвіду роботи з 

СКМ, він складається з етапів, які докладно писані в п.3.1. Компонуючи у своїй 

програмі ці етапи, користувач має можливість описувати необхідну йому схему 

розв'язання задачі використовуючи мову інтерпретуючого типу СКМ. Після 

завершення роботи числової підсистеми результати можна візуально 

досліджувати в інтерактивному режимі за допомогою системи візуалізації. 

Основні наукові і практичні результати цього розділу опубліковані в 

роботах [24-26, 81-95, 149-150] 
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РОЗДІЛ 4 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗРОБЛЕНОЇ ІНСТРУМЕТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

 

Попередні розділи присвячено загальним питанням побудови 

інструментальної системи на базі СКМ. Було розглянуто алгоритми виведення 

символічного розв'язку задач математичної фізики статичної теорії пружності, 

що дає можливість описувати схему символічного розв'язання для більшості 

крайових задач. Крім того, з метою демонстрації роботи системи в даному 

розділі подаються особливості та умови застосування розробленої 

інструментальної системи. Розглянуті в третьому розділі алгоритми 

використовуються для розв'язання тестових модельних задач, наведених у 

даному розділі. 

Вибір тематики дослідження задач математичної фізики теорії пружності 

пояснюється тим, що основна увага при розробці інструментальної системи 

приділялась можливостям реалізації аналітичного методу початкових функцій 

на ЕОМ. Питання впровадження алгоритмів обробки символічних операцій, 

аналітичних методів і т. п. були достатньо актуальними при створенні 

інструментальної системи. Деякі із запропонованих у даному розділі 

алгоритмів можуть бути доопрацьованими, покращеними дослідником з метою 

розширення типів крайових задач. \Для апробації створеної системи і оцінки 

вірогідності отриманих результатів доцільно обмежитися питаннями 

двовимірної і тривимірної задач математичної фізики статичної теорії 

пружності, саме на задачах такого типу легше й швидше проаналізувати 

загальні прийоми застосування розробленої інструментальної системи. В 

даному розділі, з урахуванням вищеозначеного, наводяться приклади 

обчислення крайових задач теорії пружності для: одношарових тіл під дією 

рівномірно розподіленого навантаження у двовимірній і тривимірній 

постановках, багатошарових тіл під дією рівномірно розподіленого 
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навантаження у двовимірній і тривимірній постановках, багатошарової 

пружної основи; півплощини. 

 

 

4.1 Тривимірне й двовимірне одношарове тіло під дією рівномірно 

розподіленого статичного навантаження  

 

 

Для здійснення обчислювального експерименту в розробленій 

інструментальній системі приведемо у наступному підрозділі приклад задачі 

теорії пружності для одношарового тіла. Розглядається вільно опертий по 

нижній грані, тривимірний масив, на який зверху діє нормальне навантаження 

постійної інтенсивності Q. Його розміри: довжина – S, ширина - R, товщина – 

H. Потрібно визначити напруження й переміщення в будь-якій точці масиву. В 

даному випадку під масивом розуміється частина тіла між паралельними 

площинами: початковою 𝑧𝑧 = 0 й паралельною їй 𝑧𝑧 = 𝐻𝐻. Зазначений 

тривимірний масив під дією статичного навантаження зображено схематично, 

рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Масив під дією розподіленого навантаження 

 

Для розв’язання задачі, виходячи з формулювання задачі для 

розглянутого методу обирається декартова система координат див. рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Опис тривимірної крайової задачі математичної фізики 

статичної теорії пружності  

 

На початковій площині задаються функції U0, V0, W0, X0, Y0, Z0, залежні 

від змінних x, y. Причому функції X0, Y0, Z0 дорівнюють нулю, оскільки за 

початкову площину обрано нижню грань масиву. На верхню площину тіла діє 

в напрямку оберненому до осі z рівномірно розподілене навантаження Q. Для 

того щоб отримати символічний розв᾽язок задачі застосовується алгоритм 

підрозділу 3.2 для декартової системи координат. Такий розв᾽язок в 

символічній формі приведено на рис. Е.3. Після підстановки початкових 

функцій U0, V0, W0, X0, Y0, Z0 та здійснення алгебраїчних перетворень розв᾽язок 

рис. Е.3 має наступний вигляд 
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𝑍𝑍 = −𝑑𝑑𝛾𝛾𝛼𝛼 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛𝛾𝛾𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝑑𝑑𝛾𝛾𝛽𝛽 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛𝛾𝛾𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

𝑉𝑉0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + �𝛾𝛾 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛 𝛾𝛾𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

− 𝑑𝑑𝛾𝛾2 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢 𝛾𝛾𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

�𝑊𝑊0(𝑥𝑥,𝑦𝑦),

(4.1) 

 

z 
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де 𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑉𝑉0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑊𝑊0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) - функції, які задаються на площині z=0 

(початкові); 

𝛾𝛾 = � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
 - диференціальний оператор від функцій; 

𝛾𝛾𝑧𝑧 = 𝑧𝑧� 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
 - добуток змінної z на оператор; 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠( 𝛾𝛾𝑧𝑧) = 𝛾𝛾𝑧𝑧 − 𝛾𝛾3𝑑𝑑3

3!
+ 𝛾𝛾5𝑑𝑑5

5!
−. .. - нескінченний символічний ряд, 

розкладання тригонометричної функції sin у ряд Маклорена; 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐( 𝛾𝛾𝑧𝑧) = 1 − 𝛾𝛾2𝑑𝑑2

2!
+ 𝛾𝛾4𝑑𝑑4

4!
−. .. - нескінченний символічний ряд, 

розкладання тригонометричної функції cos у ряд Маклорена; 

𝛾𝛾𝑛𝑛 = �� 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑦𝑦2
�
𝑛𝑛

 - степінь оператора; 

𝛼𝛼 = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

,𝛽𝛽 = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

 - диференціальні оператори. 

Символічний результат поданий у вигляді символічних рядів високих 

порядків, якими важко оперувати, тому початкові функції 

𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑉𝑉0(𝑥𝑥,𝑦𝑦),𝑊𝑊0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) задаються у формі подвійних тригонометричних 

рядів, які є узагальненням розв'язку Файлона [77] в тривимірному випадку (4.2) 

та мають вигляд 

 

𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦,∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

𝑉𝑉0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦,∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

𝑊𝑊0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦,∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

   (4.2) 

 

де 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚,𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚,𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 – коефіцієнти, які підлягають визначенню. 

Оскільки у (4.1) γ є парним диференціальним оператором і розв'язок (4.1) 

містить трансцендентні операційні формули, які розкладаються в ряди 

Маклорена з похідними високого порядку, то після підстановки (4.2) в (4.1) 

операційні sin та cos перетворюються в гіперболічні функції sh та ch, згідно з 

правилами підрозділу 3.8.  
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Коефіцієнти 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚,𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚,𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 визначаються з трьох алгебраїчних рівнянь, 

якими описуються граничні умови задачі для напружень [95]. Після 

підстановки (4.2) в (4.1) і спрощень алгебраїчний вид розв᾽язку визначається у 

вигляді 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧
𝑋𝑋 = ∑ ∑

⎝

⎛
− 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

𝜈𝜈−1
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 −

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

×

× 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 + �𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

− 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2

𝜈𝜈−1
�×

× 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 ⎠

⎞∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1 ,

𝑌𝑌 = ∑ ∑

⎝

⎜⎜
⎜
⎛
− �𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

𝜈𝜈−1
+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 +

�− 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚(𝜈𝜈−1)

+ 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

�×

× 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑏𝑏 𝛾𝛾𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

×
× 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 ⎠

⎟⎟
⎟
⎞

,∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑍𝑍 = ∑ ∑

⎝

⎛
−𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

𝜈𝜈−1
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 −

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

×

× 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 + �𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

− 𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

�×
× 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 ⎠

⎞∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

 (4.3) 

 

За формулами (4.3) складаються рівняння з врахуванням граничних умов 

 









−=

=

=

=

=

=

.

,0

,0

QZ

Y

X

Hz

Hz

Hz

    (4.4) 

 

До рівнянь (4.4) для того, щоб звільнитися від подвійних сум у виразах 

(4.3), застосовується процедура Гальоркіна з використанням властивості 

фундаментальності і ортогональності системи синусоїдальних функцій. 

Результати її застосування наведено нижче. 

 

для X маємо 
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� �

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
−
𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 +

−
𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 +

�
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
−
𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2

𝜈𝜈 − 1
� 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦⎠

⎟
⎟
⎟
⎞𝑅𝑅

0

𝑆𝑆

0
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦 =

= 0, 

для Y маємо: 

∫ ∫

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

+

− �𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚

�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 ×
× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 +

�− 𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚(𝜈𝜈−1)

+ 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

�×

× 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 −
𝐻𝐻𝑏𝑏 𝛾𝛾𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈−1
×

× 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

𝑅𝑅
0

𝑆𝑆
0 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦 =     (4.5) 

=0, 

для Z маємо: 

� �

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛
−
𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 +

−
𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦 +

�
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
−
𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈 − 1
� 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦⎠

⎟
⎟
⎟
⎞𝑅𝑅

0

𝑆𝑆

0
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦 =

= � � 𝑄𝑄
𝑅𝑅

0

𝑆𝑆

0
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝜕𝜕 𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦, 

 
де 𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝜋𝜋𝑙𝑙

𝑆𝑆
,𝑏𝑏𝜕𝜕 = 𝜋𝜋𝜕𝜕

𝑅𝑅
 - скорочені позначення; 

𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚 = �𝑎𝑎𝑛𝑛2 + 𝑏𝑏𝑚𝑚2  - спрощене позначення суми квадратів коефіцієнтів. 

Після інтегрування рівняння (4.5) перетворюються до вигляд 
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�− 𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝜕𝜕

𝜈𝜈−1
+ 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝜈𝜈−1
+ 𝜈𝜈𝑏𝑏𝑚𝑚2 𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚(𝜈𝜈−1)
�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑅𝑅
4

+

−�𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚(𝜈𝜈−1)

�𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑅𝑅
4

= 0,

−�𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚(𝜈𝜈−1)

�𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑅𝑅
4

+

+ �−𝐻𝐻𝑏𝑏𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝜕𝜕
𝜈𝜈−1

+ 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

+ 𝜈𝜈𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚(𝜈𝜈−1)

� ⋅ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑅𝑅
4

= 0,

�𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

− 𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻
𝜈𝜈−1

� 𝑆𝑆𝑅𝑅
4
𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 = −∫ ∫ 𝑄𝑄𝑅𝑅0

𝑆𝑆
0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜋𝜋𝑙𝑙

𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜋𝜋𝜕𝜕

𝑅𝑅
𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦.

    (4.6) 

 

Система рівнянь (4.5) перетворюється в систему алгебраїчних рівнянь. Із 

системи рівнянь (4.6) знаходяться коефіцієнти nmnmnm CBA ,, : 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 = 0, 

𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 = 0, 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 = −4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝑚𝑚𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ 𝜈𝜈−1
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻−𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

. 

 

Для знаходження алгебраїчних розв᾽язків переміщень, знайдені 

коефіцієнти підставляються в тригонометричні ряди (4.2), вирази (4.2) 

підставляються в співвідношення для переміщень U, V, W (4.3 

 

𝑈𝑈 = ∑ ∑ 1
2
�𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)
+ 𝑎𝑎𝑛𝑛(1−2𝜈𝜈)𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
� ⋅∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

⋅ �− 4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝑚𝑚𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ 𝜈𝜈−1
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻−𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

� ×

× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦,
𝑉𝑉 = ∑ ∑ 1

2
�𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)
+ 𝑏𝑏𝑚𝑚(1−2𝜈𝜈)𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
� ×∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

× �− 4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝑚𝑚𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ 𝜈𝜈−1
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻−𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

� ×

× 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦,
𝑊𝑊 = ∑ ∑ �𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 −

𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
2(𝜈𝜈−1)

�∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1 ×

�− 4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝑚𝑚𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ 𝜈𝜈−1
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻−𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

� ×

× 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦.

    (4.7) 
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Для знаходження алгебраїчних розв᾽язків напружень, формули (4.7) 

підставляються в співвідношення для напружень (3.4) 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥 = ∑ ∑ �− 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

− (2𝑏𝑏𝑚𝑚2 𝜈𝜈+𝑎𝑎𝑛𝑛2)𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚

� ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦,∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1   

𝜎𝜎𝑦𝑦 = ∑ ∑ �− 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
𝜈𝜈−1

− (2𝑎𝑎𝑛𝑛2𝜈𝜈+𝑏𝑏𝑚𝑚2 )𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑
(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚

� ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦,∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1   

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∑ ∑ 1
2
�𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)
+ 𝑎𝑎𝑛𝑛(1−2𝜈𝜈)𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
� ⋅ 𝑏𝑏𝑚𝑚 ×∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

×
× �− 4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)

𝑚𝑚𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑆𝑆𝑅𝑅
⋅ 𝜈𝜈−1
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻−𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

� ×

× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 + 1
2
�𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)
+ 𝑏𝑏𝑚𝑚(1−2𝜈𝜈)𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
� ⋅ 𝑎𝑎𝑛𝑛 +

+ 1
2
�𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)
+ 𝑏𝑏𝑚𝑚(1−2𝜈𝜈)𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

(𝜈𝜈−1)𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
� ⋅ 𝑎𝑎𝑛𝑛 ×

× �− 4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝑚𝑚𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ 𝜈𝜈−1
𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻−𝐻𝐻𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻

� ×

× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦.

   (4.8) 

 

Для знаходження переміщень задачі u, v, w необхідно U, V, W розділити 

на модуль зсуву G, так як у розв’язках (4.7) врахований модуль зсуву в 

позначеннях. Програма опису і розв᾽язання задачі в інструментальній системі 

приведена у додатку З (п. З.1.1).  

З метою порівняння результатів методу початкових функцій з 

результатами класичної теорії, далі описується класичний розв'язок 

поставленої крайової задачі з аналогічними початковими і граничними 

умовами. З ним буде зіставлятися розв᾽язок (4.7), (4.8). Розглянемо класичний 

розв'язок Нав’є для пластин, дійсний при дії довільного поперечного 

навантаження [31, 128]. Зовнішнє навантаження Q розкладається в подвійний 

тригонометричний ряд 

 

𝑄𝑄 = ∑ ∑ 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋𝑦𝑦

𝑅𝑅
∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1 ,    (4.9) 

 

де qnm – коефіцієнти розкладання навантаження; 
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n, m = 1, 2, 3, … - цілі числа. 

Для обчислення у співвідношенні (4.9) коефіцієнтів qnm використовується 

процедура Гальоркіна (3.69). За якою здійснюється множення двох частин 

рівності (4.9) на 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜕𝜕𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝜋𝜋𝑦𝑦

𝑅𝑅
, а потім інтегрування по площі пластини 

використовуючи заміни 𝑙𝑙, 𝑝𝑝 на значення nm,  за формулою (3.69) всі доданки в 

лівій частині дорівнюватимуть нулю, крім одного, зі значеннями nm, . Тоді із 

рівності (4.9) отримаємо шукані коефіцієнти розкладання навантаження у 

вигляді 

 

𝑞𝑞𝑛𝑛𝑚𝑚 = 4
𝑎𝑎𝑏𝑏 ∫ ∫ 𝑄𝑄 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥

𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋𝑦𝑦

𝑅𝑅
𝑅𝑅
0

𝑆𝑆
0 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦.   (4.10) 

 

Навантаження Q розкладається на синусоїдальні складові з 

коефіцієнтами qnm (4.10). Задача Нав᾽є зводиться до визначення прогинів від 

окремих членів ряду (4.10) і підсумовування отриманих результатів 

 

𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋𝑦𝑦

𝑅𝑅
∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1 ,   (4.11) 

 

де wnm – коефіцієнти розкладання прогину в подвійний 

тригонометричний ряд, які знаходяться під час розв’язання задачі.  

Для їх визначення член ряду (4.11) з номерами n, m і з такими ж номерами 

член ряду навантаження підставляється в диференціальне рівняння вигину 

пластини 

 
𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥4

+ 2 𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥2𝜕𝜕𝑦𝑦2

+ 𝜕𝜕4𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦4

= 𝑞𝑞
𝐷𝐷

,    (4.12) 

 

де 𝐷𝐷 = 𝐸𝐸𝐻𝐻3

12(1−𝜈𝜈2)
. 

У результаті після прирівнювання коефіцієнтів і розв'язання отриманої 

рівності одержуємо 
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𝑤𝑤𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑚𝑚

𝜋𝜋4𝐷𝐷�𝑛𝑛
2

𝑆𝑆2
+𝑚𝑚

2
𝑅𝑅2

�
.     (4.13) 

 
Для знаходження розв᾽язку задачі, використовуються коефіцієнти (4.13) 

визначаються переміщення u, υ, напруження σx, σy, τxy: 

 

𝑢𝑢 = −𝑧𝑧 𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥

,     

𝑣𝑣 = −𝑧𝑧 𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦

,     

2 2

2 2 21x
E z w w

x y
σ ν

ν
 ∂ ∂

= − + − ∂ ∂ 
,     (4.14) 

𝜎𝜎𝑦𝑦 = − 𝐸𝐸 𝑑𝑑
1−𝜈𝜈2

�𝜕𝜕
2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦2

+ 𝜈𝜈 𝜕𝜕
2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥2

�,      

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = − 𝐸𝐸 𝑑𝑑
1+𝜈𝜈

 𝜕𝜕
2𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜕𝜕𝑦𝑦
.      

 

Було встановлено, що з алгебраїчного розв᾽язку задачі теорії пружності 

(4.7), (4.8) можна отримати розв'язок для задачі про напружено-деформований 

стан пластини. Класичний розв'язок знаходиться із (4.5), (4.6) шляхом заміни 

числових 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧, 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 на відповідні їм розкладання Маклорена. Вказівка 

кількості членів у розкладаннях задає наближення точної теорії [84, 90].  

Для прогину W із (4.7) вираз наступний 

 

𝑊𝑊 = ∑ ∑ − 4𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑛𝑛𝜋𝜋−1)(𝜈𝜈−1)

𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑚𝑚𝑆𝑆𝑅𝑅�𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝐻𝐻+𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
4 𝐻𝐻3

6 −𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝐻𝐻−𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚
4 𝐻𝐻3

2
�

∞
𝑚𝑚=1 ×∞

𝑛𝑛=1

× �1 + 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑑𝑑2

2
− 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚2 𝑑𝑑2

2(𝜈𝜈−1)
− 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚4 𝑑𝑑4

12(𝜈𝜈−1)
� =

= 12𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢 𝑛𝑛𝜋𝜋−1)(𝜈𝜈−1)
𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑚𝑚𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚4 𝐻𝐻3𝑆𝑆𝑅𝑅

×

× �𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 −
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

2(𝜈𝜈−1)
� ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦.

   (4.15) 

 

Різницю гіперболічних косинуса й синуса в чисельнику теж необхідно 

розкласти запропонованим способом, причому перед розкладанням отримати в 
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знаменнику коефіцієнт класичної теорії D [31]. Для цього результат W потрібно 

розділити на коефіцієнт зсуву G. В результаті отримаємо 

 

𝑤𝑤 = ∑ ∑ 12𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)(𝜈𝜈−1)
𝜋𝜋2𝑛𝑛𝑚𝑚𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚4 𝐻𝐻3𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ �𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 −
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

2(𝜈𝜈−1)
�∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1 ×

× 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 = −∑ ∑ 2∗12𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)(1−𝜈𝜈2)

𝜋𝜋4𝑛𝑛𝑚𝑚��𝑛𝑛𝑆𝑆�
2
+�𝑚𝑚𝑅𝑅�

2
�
2
𝐻𝐻3𝐸𝐸𝑆𝑆𝑅𝑅

×∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

× �𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 −
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

2(𝜈𝜈−1)
� 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦 =

= −∑ ∑ 8𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝜋𝜋2𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚4 𝑛𝑛𝑚𝑚𝐷𝐷𝑆𝑆𝑅𝑅

⋅ �𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 −
𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑢𝑢ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑

2(𝜈𝜈−1)
�∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1 ×

× 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦,

 (4.16) 

 

де 𝐷𝐷 = 𝐸𝐸𝐻𝐻3

3(1−𝜈𝜈2)
 - коефіцієнт класичної теорії [31]. 

Задання одного члена в розкладаннях Маклорена 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧, 𝑐𝑐ℎ𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚𝑧𝑧 в 

чисельнику дозволяє отримати розв᾽язок класичної теорії пластин [94] 

 

𝑤𝑤 = −∑ ∑ 8𝑄𝑄(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑚𝑚𝜋𝜋−1)(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢𝑛𝑛𝜋𝜋−1)
𝜋𝜋2𝛾𝛾𝑛𝑛𝑚𝑚4 𝑛𝑛𝑚𝑚𝐷𝐷𝑆𝑆𝑅𝑅

∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1 ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑦𝑦.  (4.17) 

 

За результатами здійсненого дослідження встановлено, що класичний 

розв’язок теорії пластин отримується з алгебраїчного розв᾽язку (4.7), (4.8). 

Зазначимо, що всі вище викладені перетворення здійснено у розробленій 

інструментальній системі аналізу задач математичної фізики на базі аналітико-

чисельних методів. Для надання графічної інтерпретації виведеного розв'язку, 

було взято по двадцять членів у подвійних сумах рядів. Розроблена програма 

показує різницю між точною і наближеною теоріями, залежно від 

безрозмірного параметра 𝐻𝐻
𝑅𝑅

. У процесі моделювання розглянутої вище задачі 

для заданих числових характеристик безрозмірного параметра довжини 𝑆𝑆
𝑅𝑅

= 5
2
, 

безрозмірного параметра ширини r=1, товщини 𝐻𝐻
𝑅𝑅

= 0,5
2

= 0,25, було отримано 

результати в точках максимальної різниці між теоріями. Ці результати для 

переміщень u, w, напружень 𝜎𝜎𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑦𝑦 і відповідних до напружень моментів 
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порівнювались із значеннями наближених теорій. Таким чином було 

встановлено, що при рості безрозмірного параметра товщини члени вищих 

порядків у розкладаннях Маклорена, які не враховані в класичній теорії, 

впливають на величини переміщень і напружень. Це зображено на графіках 

абсолютних похибок. Для переміщення U в точці 0, R/2 і 0,5H/R і прогину W у 

точці S/2, R/2 і 0,5H/R, параметр h/R змінюється від 0,0001 до 0,5. В даних 

точках різниця між значеннями переміщень для точної й класичної теорій 

максимальна, рис. 4.3.  

 
Рисунок 4.3 – Абсолютні похибки для u і w в %: 

індекс v – точна теорія, індекс k – наближення (при k = 1 – класична теорія) 
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Для напруження Z у точці 0, R/2 і 0,5H/R на рис. 4.4 показані абсолютні 

похибки залежно від параметра товщини. 

 

 
Рисунок 4.4 –Абсолютні похибки для Z в %: 

індекс v – точна теорія, індекс k – наближення (при k = 1 – класична теорія) 

Графіки для абсолютних похибок напруження Z в % при k = 1 і k = 2, k = 

3 і k = 5 збігаються. Аналогічним чином аналізуються моменти Mx, My, Mx у 

точці S/5, R/2, 0,5 H, My – точка S/2, R/2, 0,5H. 
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Графіки зображені на рис. 4.5. 

 

Момент xM  

 
Момент yM  

 
Рисунок 4.5 –Абсолютні похибки для моментів в %: 

індекс v – точна теорія, індекс k – наближення 
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На графіках рис. 4.3, рис. 4.4, рис. 4.5 зображено порівняння розв᾽язків 

класичної [31] й точної теорій [20]. Всі результати отримано завдяки 

використанню підсистеми візуального аналізу даних розробленої 

інструментальної системи. Розглянуту вище задачу для масиву можна змінити, 

якщо прикласти навантаження під кутом η до горизонту (додаток Ж, п. Ж.1). 

Двовимірна задача теорії пружності для вільно обпертої по краях товстої 

плити наведена у додатку Ж (п. Ж.2). Всі дії виконуються за алгоритмом п. 3.2. 

В підрозділі був проведений порівняльний аналіз алгебраїчного розв᾽язку 

методу початкових функцій (точна теорія) з розв᾽язком класичної теорії 

пластин, встановлено, що розв᾽язок теорії пластин отримується з розв᾽язку 

точної теорії. Таким чином встановлена достовірність застосованого в 

інструментальній системі аналітичного методу початкових функцій. В 

наступному підрозділі буде проведено обчислювальний експеримент для 

багатошарового тіла з використанням алгоритмів п. 3.6. 

 

 

4.2 Тривимірне і двовимірне багатошарове тіло під дією рівномірно 

розподіленого статичного навантаження 

 

В підрозділі здійснюється обчислення задач теорії пружності для 

багатошарових тіл у декартовій системі координат. Всі розрахунки здійснені у 

розробленій інструментальній системи. Аналізуються двовимірні і тривимірні 

задачі. 

Тривимірний випадок. Розглядається клас модельних задач, для якого 

на поперечних краях масиву при 𝑥𝑥 = 0 і 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, 𝑦𝑦 = 0 і 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 виконуються 

граничні умови. 

Початкові функції задаються у вигляді рядів з постійними коефіцієнтами 

 

𝑈𝑈10 = ∑ ∑ 𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑦𝑦∞
𝑚𝑚=0 ,𝑈𝑈20 = ∑ ∑ 𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑦𝑦∞

𝑚𝑚=0 ,∞
𝑛𝑛=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = ∑ ∑ 𝑢𝑢3𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑦𝑦∞
𝑚𝑚=0 ,𝑈𝑈40 = ∑ ∑ 𝑢𝑢4𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑦𝑦∞

𝑚𝑚=0 ,∞
𝑛𝑛=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑈𝑈50 = ∑ ∑ 𝑢𝑢5𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑦𝑦∞
𝑚𝑚=0 ,𝑈𝑈60 = ∑ ∑ 𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦∞

𝑚𝑚=0
∞
𝑛𝑛=1 .∞

𝑛𝑛=1

� (4.18) 
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де 𝛼𝛼𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝜋𝜋

𝑎𝑎
,𝛽𝛽𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑏𝑏
. 

Розкладанням (4.19) на краях масиву 0=x  і ax =  відповідають наступні 

умови: 

 

𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈4 = 0(𝐺𝐺𝑢𝑢 = 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑 = 0).     (4.19) 

 

При 𝑦𝑦 = 0 та 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏: 

 

𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈5 = 0 (𝐺𝐺𝜐𝜐 = 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑 = 0).    (4.20) 

 

Розглядається масив, який опирається на нескінченну кількість однакових 

опор, поставлених на рівних відстанях одна від одної, при дії навантаження, 

симетричного щодо кінців кожного прольоту.  

Використовується алгоритм п. 3.6 для тривимірного тіла. Підставляються 

розкладання (4.18) в формули (3.46). Розроблена числова підсистема здійснює 

операції перетворення диференціальних операторів Lij із символічного вигляду 

в формульний [85, 87, 89]. Всі переміщення в рівняннях задані у формі  

𝑈𝑈 = 𝐺𝐺𝑢𝑢,𝑉𝑉 = 𝐺𝐺𝜐𝜐,𝑊𝑊 = 𝐺𝐺𝑤𝑤, де G – модуль зcуву.  

Далі для першого шару знаходяться вирази в числовій формі з (3.46). Для 

всіх шарів форма запису напружень і переміщень у системі буде наступною: 

U[k, i], k-номер шару, k = 1, 2, … m, m - кількість шарів, а i – порядковий номер 

змінної, 6,1=i . 

Перетвореними числовою підсистемою формулами (3.46) при ν = ν1,  

G = G1, характеризується напружений і деформований стан першого шару 

плити. Коефіцієнти U1onm, U2onm, U3onm, U4onm, U5onm, U6onm формул 

(3.46) являють собою невідомі величини, які знаходяться з граничних умов на 

площинах z = 0 і z = h. Після підстановки розкладань у формі (4.18) у вирази 

(3.50), виводяться формули для напружень і переміщень довільного m – го шару, 

при цьому 𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 → 𝑈𝑈1𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 → 𝑈𝑈2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑢𝑢3𝑛𝑛𝑚𝑚0 → 𝑈𝑈3𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚,𝑢𝑢4𝑛𝑛𝑚𝑚0 → 𝑈𝑈4𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚, 
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𝑢𝑢5𝑛𝑛𝑚𝑚0 → 𝑈𝑈5𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 → 𝑈𝑈6𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚. Використовується алгоритм із п. 3.7.  

Інші три компоненти напружень 𝜎𝜎𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑦𝑦, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 знаходяться зі співвідношень 

(3.18), але тільки для багатошарового тіла з урахуванням перемноження 

матриць операторів.  

Приклади. Задача про рівновагу двошарового масиву під дією 

вертикального рівномірно розподіленого навантаження p, прикладеного по 

верхній площині масиву z = 0. Довжина опори 2c, ширина 2d, відстань між 

опорами по осі x-a, по y-b  

Для розв'язання задачі обирається система координат, рис. 4.6. 

 

 
Рисунок 4.6 – Двошаровий тривимірний масив 

 

Припускається, що в опорах під дією зовнішнього навантаження 

виникають одні лише нормальні напруження U6, розподілені по ширині 

площини опори рівномірно. В цьому випадку епюра напружень U6 при z = h 

приймає на опорах постійне значення −1
4
𝑞𝑞𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑐𝑐𝑑𝑑

, а між опорами дорівнює нулю. 

Із граничних умов на верхній, початковій, площині масиву випливає, що 

 

𝑈𝑈40 = 0,𝑈𝑈50 = 0,𝑈𝑈60 = 𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 = −𝑞𝑞.  

 

Нормальне навантаження, яке діє на нижній площині масиву, 
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розкладається в подвійний ряд Фур'є заданий на відрізках [0, a] і [0, b] 

 

𝑈𝑈6(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, ℎ) = −𝑞𝑞 (1 + ∑ ∑ 4
𝑐𝑐𝑑𝑑∝𝑛𝑛𝛽𝛽𝑚𝑚

sin 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑐𝑐 sin 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑑𝑑 ×∞
𝑚𝑚=2,4,6

∞
𝑛𝑛=2,4,6

× cos ∝𝑛𝑛 𝑥𝑥 cos𝛽𝛽𝑚𝑚𝑦𝑦).
 (4.21) 

 

Задовольняються граничні умови при z = h, застосовуються формули 

(3.50) і (4.21). В результаті роботи препроцесора створюється система трьох 

алгебраїчних рівнянь. В результаті її розв'язання знаходяться U1onm, U2onm, 

U3onm. Після цього результати підставляються у формули (3.50). 

Вхідні дані для розрахунків наведено на скріншоті рис. 4.7 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Скріншот вікна введених вхідних даних для тривимірної 

двошарової задачі в інструментальній системі 

 

Для демонстрації результатів  обрано одиничні сили й безрозмірні 

параметри. Дійсні значення параметрів можна підставити в систему, це вплине 

лише на порядок чисел у графіках .Було встановлено, що для здійснення 

чисельного експерименту достатньо обрати чотири, шість членів в сумах 

числових рядів (4.21) і (4.18). Кількість членів у сумах може бути й більшою, 

все це впливає лише на швидкість розрахунків у інструментальній системі [27, 

59, 91 152]. Фрагмент програми на вхідній мові інструментальної системи 

приведений у д. З (п. З.1.3). Графіки при y = b/2 зображені на рис. 4.8, рис. 4.9. 
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   а)      б) 

 
   в)      г) 

 
  д) 

Рисунок 4.8 – Переміщення й напруження в двошаровому масиві тривимірної 

задачі для двох членів рядів: 

а) переміщення U; б) переміщення V; в) переміщення W;  

г) напруження 𝜎𝜎𝑑𝑑; д) напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 
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     а)      б) 

 
     в)      г) 

 
    д)      е) 

 

Рисунок 4.9 – Переміщення й напруження в двошаровому масиві тривимірної 

задачі для трьох членів рядів: 

а) переміщення U; б) переміщення V; в) переміщення W;  

г) напруження 𝜎𝜎𝑑𝑑; д) напруження 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦; е) напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 
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Другий приклад тривимірної задачі детально розглянуто в додатку Ж  

(п. Ж.3). 

Двовимірний випадок. Розглядається клас модельних задач, для якого на 

поперечних краях плити при 0=x  й lx =  виконуються граничні умови.  

Початкові функції задані у вигляді рядів з постійними коефіцієнтами 

 

𝑈𝑈10 = ∑ 𝑢𝑢1𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑈𝑈20 = ∑ 𝑢𝑢2𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,∞
𝑛𝑛=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = ∑ 𝑢𝑢3𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑈𝑈40 = ∑ 𝑢𝑢4𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,∞
𝑛𝑛=1

∞
𝑛𝑛=1

�  (4.22) 

 

де 𝛼𝛼𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑙𝑙

. 

Розкладанням (4.22) на краях плити 𝑥𝑥 = 0 й 𝑥𝑥 = 𝑙𝑙 відповідають наступні 

умови 
 

𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈3 = 0(𝐺𝐺𝑢𝑢 = 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 0).     (4.23) 

 

Приклад заданих умов – плита, яка опирається на нескінченну кількість 

однакових опор, поставлених на рівних відстанях одна від одної, при дії 

навантаження, симетричного відносно кінців кожного прольоту. Розв'язок у 

формі (4.22) відповідає розв'язку у формі Риб’єра [19]. Заміна в рядах (4.22) 

синусів на косинуси, а косинусів на синуси дасть розв'язок у формі Файлона, 

який відповідає граничним умовам на кінцях [19]: 

 

𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈5 = 0.     (4.24) 

 

Використовується алгоритм п. 3.6 для двовимірної задачі. Підставляються 

розкладання (4.22) у формули (3.46). Розроблена числова підсистема здійснює 

операції спрощення й перетворення диференціальних операторів Lij із 

символічного вигляду в алгебраїчний [92]. Всі переміщення в рівняннях задано 

у формі𝑈𝑈 = 𝐺𝐺𝑢𝑢,𝑉𝑉 = 𝐺𝐺𝜐𝜐,𝑊𝑊 = 𝐺𝐺𝑤𝑤, де G – модуль зсуву. Двовимірні рівняння 

задано для плоскої деформації, для переходу в напружено-деформований стан 
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необхідно E замінити на 𝐸𝐸 1+2𝜈𝜈

(1+𝜈𝜈)2
, а коефіцієнт Пуассона замінити на  

𝜈𝜈 => 𝜈𝜈
1+𝜈𝜈

 [79].  

Для першого шару знаходяться вирази у формі зображеній у додатку Е 

(рис. Е.7). Для всіх шарів форма запису напружень і переміщень у системі буде 

наступною: U[k, i], k-номер шару, k=1, 2, … m, m - кількість шарів, а i – 

порядковий номер змінної, i = 1, 2, 3, 4, 5. 

Формулами додатка Е (рис. Е.7) при ν = ν1, G = G1, характеризується 

напружений і деформований стан першого шару плити. Коефіцієнти U1onm, 

U2onm, U3onm, U4onm цих формул являють собою невідомі величини, які 

знаходяться із граничних умов на прямих y = 0 і y = h. 

Підстановкою розкладань у формі (4.22) в (3.53) за алгоритмом п. 3.7 для 

двовимірної задачі, виводяться формули для напружень і переміщень 

довільного m – го шару, при цьому 𝑢𝑢1𝑛𝑛0 → 𝑈𝑈1𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚,𝑢𝑢2𝑛𝑛0 → 𝑈𝑈2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑢𝑢3𝑛𝑛0 → 𝑈𝑈3𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚, 𝑢𝑢4𝑛𝑛0 →

𝑈𝑈4𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚. [91]  

Приклади. Задача про рівновагу двошарової плити під дією 

вертикального рівномірно розподіленого навантаження p, прикладеного по 

верхній площині плити. Ширина опори плити – 2c, відстань між опорами – a. 

Для розв'язання задачі обирається система координат, рис. 4.10. 

 

 
 

Рисунок 4.10 –Двошарова плита 
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Припускається, що в опорах під дією зовнішнього навантаження 

виникають одні лише нормальні напруження U4, розподілені по ширині опори 

рівномірно. У цьому випадку напруження U4 при y = h приймають на опорах 

постійне значення − 1
2
𝜕𝜕𝑙𝑙
𝑐𝑐

, а між опорами дорівнюють нулю. 

Із граничних умов на верхній, початковій, прямій плити випливає, що 

𝑈𝑈30 = 0,𝑈𝑈40 = 𝑢𝑢400 = −𝑝𝑝. Нормальне навантаження, яке діє на нижній прямій 

плити, розкладається в ряд Фур'є на відрізку (0, l) 

 

𝑈𝑈4(𝑥𝑥, ℎ) = −𝑝𝑝 �1 + ∑ 2
𝑐𝑐𝛼𝛼𝑛𝑛

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥∞
𝑛𝑛=2,4,6 �.  (4.25) 

 

Задовольняються граничні умови при y = h і застосовуються формули 

(3.47) і (4.25). В результаті роботи процесора інструментальної системи вийде 

система двох алгебраїчних рівнянь. Після її розв'язку знаходяться U1onm, 

U2onm. Результати підставляються у формули (3.53). 

Вхідні дані для розрахунків наведено на скріншоті рис. 4.11. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Скріншот вікна введених вхідних даних для двовимірної 

двошарової задачі в інструментальній системі 

 

Фрагмент програми на вхідній мові інструментальної системи див. у 

додатку З (п. З.1.5). 
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Графіки для двох членів рядів, рис. 4.12, рис. 4.13. 

 

    а)      б) 

 

    в)       г) 

 

        д)   
 

Рисунок 4.12 – Переміщення й напруження першої двовимірної задачі для 

двох членів рядів: 

а) переміщення U; б) переміщення V; в) напруження 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦;  

г) напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦; д) напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 
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Для трьох членів рядів, рис 4.13. 

 

    а)      б) 

 

    в)      г) 

 

        д)   
 

Рисунок 4.13 – Переміщення й напруження двовимірної задачі для трьох 

членів рядів: 

а) переміщення U; б) переміщення V; в) напруження 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦;  

г) напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦; д) напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 
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В підрозділі було наведено результати обчислення в розробленій 

інструментальній системі крайових задач теорії пружності для багатошарових 

тіл. Проаналізувавши підрозділ можна зробити наступний висновок: 

розроблена інструментальна система може здійснювати розрахунок і аналіз 

складних задач теорії пружності, для цього достатньо вказати у системі 

кількість шарів для багатошарових тіл. Наступний підрозділ містить результати 

обчислення крайових задач теорії пружності для пружної основи.  

 

 

4.3 Двовимірна й тривимірна задачі для багатошарової пружної 

основи 

 

 

В підрозділі аналізуються двовимірні і тривимірні задачі теорії пружності 

для пружної основи. Саме до вищеозначених задач застосовуються методи 

чисельного інтегрування підсистеми числових розрахунків, так як неможливо 

визначити інтеграли, в елементарних функціях від трансцендентних виразів, які 

застосовуються в обчисленнях.  

Двовимірний випадок. Розглядається шарувата пружна основа, яка 

складається з ряду горизонтальних шарів з різними пружними 

характеристиками. Товщина всієї основи h, товщини й пружні постійні шарів – 

hm, νm, Gm, m – номер шару. Вводиться припущення – при переході через 

площину контакту шарів вектори переміщень і напружень змінюються 

неперервно. З метою скорочення позначень вводяться для величин переміщень 

і напружень u, υ, τxy, σx, σy нові позначення [19] 

 

𝐺𝐺𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈1,𝐺𝐺𝜐𝜐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈2,
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈3,𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈4,𝜎𝜎𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈6.�  (4.26) 

 

Початкові функції  
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𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈10, 𝜐𝜐0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈20, 

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑋𝑋0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈40,𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈50, 

 

Переміщення й напруження в першому шарі пружної основи, яка працює 

в умовах плоско-деформованого стану мають вигляд 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ ∫
( 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑦𝑦,𝛼𝛼)𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼)𝑢𝑢𝑖𝑖0(𝛼𝛼) +

  +𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑦𝑦,𝛼𝛼)𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼)𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗) 𝑑𝑑𝛼𝛼, �𝑠𝑠 = 1,5�

+∞
−∞

4
𝑖𝑖=1   (4.27) 

 

де 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 при 𝑠𝑠 = 1, 4 й 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 при 𝑠𝑠 = 2, 3, 5; 

𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 при 𝑠𝑠 = 1, 4 й 𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 при 𝑠𝑠 = 2, 3, 5; 

Aik – формульна (алгебраїчна) форма операторів L згідно роботи 

алгоритму двовимірної задачі п. 3.6 для початкових функцій 

 

𝑈𝑈10 = ∑ 𝑢𝑢1𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑈𝑈20 = ∑ 𝑢𝑢2𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,∞
𝑛𝑛=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = ∑ 𝑢𝑢3𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑈𝑈40 = ∑ 𝑢𝑢4𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,∞
𝑛𝑛=1

∞
𝑛𝑛=1

�; 

𝐴𝐴11 = 1
𝐺𝐺
�𝑐𝑐ℎ𝛼𝛼𝑦𝑦 + 𝛼𝛼𝑦𝑦𝑢𝑢ℎ𝛼𝛼𝑦𝑦

2(1−𝜈𝜈1)
� ,𝐴𝐴23 = 1

4𝐺𝐺(1−𝜈𝜈1)
�3−4𝜈𝜈1

𝛼𝛼
𝑐𝑐ℎ𝛼𝛼𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑐𝑐ℎ𝛼𝛼� і т.д. 

 

Функції Bik визначаються, так само як і функції Aik з виразів (3.19) тільки 

для початкових функцій 

 

𝑈𝑈10 = �𝑢𝑢1𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑈𝑈20 = �𝑢𝑢2𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = �𝑢𝑢3𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑈𝑈40 = �𝑢𝑢4𝑛𝑛0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥.
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

 

Напруження й переміщення в довільному m-му шарі необмеженої основи. 

У випадку неперервності векторів переміщень і напружень при переході через 

площину контакту шарів, визначаються по формулах 
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𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ ∫ �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖0 + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗�+∞

−∞ 𝑑𝑑𝛼𝛼, (𝑠𝑠 = 1,5)4
𝑖𝑖=1   (4.28) 

 

де матриці ‖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ‖ і ‖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ‖ добуток матриць [19] 

 

�𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑗𝑗)(𝛼𝛼,ℎ𝑗𝑗 , 𝜈𝜈𝑗𝑗,𝐺𝐺𝑗𝑗)�      �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑚𝑚)(𝛼𝛼, 𝑦𝑦, 𝜈𝜈𝑚𝑚,𝐺𝐺𝑚𝑚)� 

і 

�𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑗𝑗)(𝛼𝛼, ℎ𝑗𝑗, 𝜈𝜈𝑗𝑗,𝐺𝐺𝑗𝑗)�     �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑚𝑚)(𝛼𝛼,𝑦𝑦, 𝜈𝜈𝑚𝑚,𝐺𝐺𝑚𝑚)� 

(𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚 − 1), (ℎ𝑚𝑚−1 ≤ 𝑦𝑦 ≤ ℎ𝑚𝑚). 

 

Невідомі функції 𝑢𝑢𝑖𝑖0 й 𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗знаходяться із граничних умов [149]. Розв᾽язок 

в алгебраїчній формі має гіперболічні функції тому проінтегрувати його за 

формулою (4.28) в елементарних функціях неможливо [101, 127], 

використовується чисельне інтегрування [64]. 

Тривимірний випадок. Розглядається шаруватий пружній півпростір, 

названий багатошаровою пружною основою, яка складається з ряду 

горизонтальних шарів з різними пружними характеристиками. Товщина всієї 

основи h, товщини та пружні постійні шарів – hm, νm, Gm, m – номер шару. 

Вводиться припущення – при переході через площину контакту шарів вектори 

переміщень і напружень змінюються неперервно. З метою скорочення 

позначень вводяться для величин переміщень і напружень u, υ, w, τxz, τyz, τxy,, 

σz,σx, σy, нові позначення 
 

𝐺𝐺𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈1,𝐺𝐺𝜐𝜐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈2,𝐺𝐺𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈3 ,

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈4, 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈5,𝜎𝜎𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈6,

𝜎𝜎𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈7,𝜎𝜎𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈8, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈9.

�  (4.29) 
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𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈10, 𝜐𝜐0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈20,𝑤𝑤0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈30, 

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑0 (𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑋𝑋0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈40, 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑0 (𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑌𝑌0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈50, 

𝜎𝜎𝑑𝑑0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑍𝑍0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈60,𝜎𝜎𝑥𝑥0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈70, 

𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈80, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑈𝑈90. 

 

Переміщення й напруження в першому шарі пружної основи в умовах 

напруженого стану, мають вигляд 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ ∫ ∫ (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0(𝛼𝛼,𝛽𝛽) ++∞
−∞

+∞
−∞

4
𝑖𝑖=1

+𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗(𝛼𝛼,𝛽𝛽) +

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝜐𝜐𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗∗(𝛼𝛼,𝛽𝛽) +

+𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝜔𝜔𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗∗∗(𝛼𝛼,𝛽𝛽))𝑑𝑑𝛼𝛼𝑑𝑑𝛽𝛽,

 (𝑠𝑠 = 1,9) (4.30) 

 

де 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽 𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 1,4,7,  

𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 2, 5, 8, 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 

𝑠𝑠 = 3, 6, 9; 

𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽 𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 1, 4, 7, 𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑦𝑦 

при 𝑠𝑠 = 2, 5, 8, 𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 3, 6, 9; 

𝜐𝜐𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽 𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 1, 4, 7, 𝜐𝜐𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 

𝑠𝑠 = 2, 5, 8, 𝜐𝜐𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 3, 6, 9; 

𝜔𝜔𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽 𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 1, 4, 7, 𝜔𝜔𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝛼𝛼) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 

𝑠𝑠 = 2, 5, 8, 𝜔𝜔𝑖𝑖(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑦𝑦 при 𝑠𝑠 = 3, 6, 9; 

Aik - числова форма операторів L згідно з алгоритмом п. 3.7 тривимірної 

задачі для початкових функцій 
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𝑈𝑈10 = �𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈20 = �𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = �𝑢𝑢3𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈40 = �𝑢𝑢4𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈50 = �𝑢𝑢5𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈60 = �𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦
∞

𝑛𝑛=1

.
∞

𝑛𝑛=1 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 

Функції Bik визначаються, так само як і функції Aik з алгоритму п. 3.6 для 

тривимірної задачі тільки для початкових функцій 

 

𝑈𝑈10 = �𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈20 = �𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = �𝑢𝑢3𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈40 = �𝑢𝑢4𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈50 = �𝑢𝑢5𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈60 = �𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦
∞

𝑛𝑛=1

,
∞

𝑛𝑛=1 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 

 

Функції Cik для 

 

𝑈𝑈10 = �𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈20 = �𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = �𝑢𝑢3𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈40 = �𝑢𝑢4𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈50 = �𝑢𝑢5𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈60 = �𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦
∞

𝑛𝑛=1

.
∞

𝑛𝑛=1 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 

 

Функції Dik для 
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𝑈𝑈10 = �𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈20 = �𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈30 = �𝑢𝑢3𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈40 = �𝑢𝑢4𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,
∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈50 = �𝑢𝑢5𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦,𝑈𝑈60 = �𝑢𝑢6𝑛𝑛𝑚𝑚0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦
∞

𝑛𝑛=1

.
∞

𝑛𝑛=1 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 

 

Напруження й переміщення в довільному m-му шарі необмеженої основи. 

У випадку неперервності векторів переміщень і напружень при переході через 

площину контакту шарів, визначаються по формулах 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ ∫ ∫ (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖0
+∞
−∞

+∞
−∞ + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗ + 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝜐𝜐𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗∗ + 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗∗∗)𝑑𝑑𝛼𝛼𝑑𝑑𝛽𝛽,4
𝑖𝑖=1  (4.31) 

 

де матриці ‖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ‖, ‖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ‖, ‖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ‖, ‖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ‖ добуток матриць 
 

�𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑗𝑗)(𝛼𝛼,ℎ𝑗𝑗 , 𝜈𝜈𝑗𝑗 ,𝐺𝐺𝑗𝑗)�      �𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑚𝑚)(𝛼𝛼, 𝑦𝑦, 𝜈𝜈𝑚𝑚 ,𝐺𝐺𝑚𝑚)�, 

�𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑗𝑗)(𝛼𝛼,ℎ𝑗𝑗 , 𝜈𝜈𝑗𝑗 ,𝐺𝐺𝑗𝑗)�      �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑚𝑚)(𝛼𝛼, 𝑦𝑦, 𝜈𝜈𝑚𝑚 ,𝐺𝐺𝑚𝑚)�, 

�𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑗𝑗)(𝛼𝛼, ℎ𝑗𝑗, 𝜈𝜈𝑗𝑗 ,𝐺𝐺𝑗𝑗)�     �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑚𝑚)(𝛼𝛼, 𝑦𝑦, 𝜈𝜈𝑚𝑚 ,𝐺𝐺𝑚𝑚)�, 

�𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑗𝑗)(𝛼𝛼,ℎ𝑗𝑗 , 𝜈𝜈𝑗𝑗 ,𝐺𝐺𝑗𝑗)�     �𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

(𝑚𝑚)(𝛼𝛼,𝑦𝑦, 𝜈𝜈𝑚𝑚 ,𝐺𝐺𝑚𝑚)�, 

(𝑗𝑗 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚 − 1), (ℎ𝑚𝑚−1 ≤ 𝑦𝑦 ≤ ℎ𝑚𝑚). 
 

Невідомі функції 𝑢𝑢𝑖𝑖0, 𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗, 𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗∗, 𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗∗∗знаходяться із граничних умов задачі 

[150], використовуються методи комп᾽ютерної алгебри [152]. Розв᾽язок у 

вигляді алгебраїчних формул громіздкий, крім того від гіперболічних функцій 

розв᾽язку неможливо взяти інтеграли у формі алгебраїчних формул [101, 127],  

тому застосовуються методи чисельного інтегрування [64]. 

Приклади. Для двовимірного випадку розглядається задача про 

рівновагу двошарової пружної основи під дією вертикального рівномірно 

розподіленого навантаження p, прикладеного по верхній прямій y = h. Довжина 
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основи |𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴2|, ширина h. Відрізок дії навантаження p [𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2], при цьому 

𝐴𝐴1 < 𝑎𝑎1 < 𝑎𝑎2 < 𝐴𝐴2. Вводиться припущення, що основа розташована на 

жорсткому материку, причому між материком і основою відсутнє тертя. 

Для розв’язання задачі задається система координат, как показано на рис. 

4.14. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Двовимірна задача для двошарової пружної основи 

 

На початковій прямій 𝑦𝑦 = 0 переміщення 𝑈𝑈2 й дотичне напруження рівні 

0, отже необхідно в формулі (4.28) покласти 𝑢𝑢20 = 𝑢𝑢20
∗ = 𝑢𝑢40 = 𝑢𝑢40

∗ = 0. Для 

визначення інших невідомих функцій використовуються граничні умови задачі 

на верхній прямій 𝑦𝑦 = ℎ. Навантаження p у вигляді інтеграла Фур'є рівне 

 

𝑝𝑝(𝑥𝑥) = 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑑𝑑𝛼𝛼 ∫ 𝑝𝑝(𝜆𝜆) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 (𝜆𝜆 − 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝜆𝜆𝑎𝑎2

𝑎𝑎1
+∞
−∞ .  (4.32) 

 

Шляхом прирівнювання виразів для напружень 𝑈𝑈3 і 𝑈𝑈4 із граничної 

прямої 𝑦𝑦 = ℎ відповідно значенням (4.32) і 0, утворюється система 

алгебраїчних рівнянь для визначення невідомих початкових функцій 

 

∑ 𝐴𝐴41∗𝑖𝑖=1,3 (𝛼𝛼ℎ)𝑢𝑢𝑖𝑖0 = − 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑝𝑝(𝜆𝜆)𝑎𝑎2

𝑎𝑎1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆;∑ 𝐴𝐴31∗𝑖𝑖=1,3 (𝛼𝛼ℎ)𝑢𝑢𝑖𝑖0 = 0;

∑ 𝐵𝐵41∗𝑖𝑖=1,3 (𝛼𝛼ℎ)𝑢𝑢𝑖𝑖0 = − 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑝𝑝(𝜆𝜆)𝑎𝑎2

𝑎𝑎1
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝜆𝜆𝑑𝑑𝜆𝜆;∑ 𝐵𝐵31∗𝑖𝑖=1,3 (𝛼𝛼ℎ)𝑢𝑢𝑖𝑖0 = 0.

 (4.33) 

 

Знаходяться з (4.33) функції 𝑢𝑢𝑖𝑖0 і 𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗(𝑠𝑠 = 1,3) і підставляються в (4.28).  
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Вирази (4.28) не інтегруються в елементарних функціях, тому 

використовуються методи чисельного інтегрування числової підсистеми для 

побудови числових розв'язків. 

Вхідні дані для розрахунків наведено на скріншоті рис. 4.15. 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Скріншот вікна введених вхідних даних двовимірної задачі для 

двошарової пружної основи в інструментальній системі  

 

Програма на мові інструментальної системи наведена у додатку З (див. п. 

З.1.7). Графіки числових розв'язків зображені на рис. 4.16. 

 
   а)      б)  
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   в)      г)  

 

Рисунок 4.16 – Переміщення й напруження двовимірної пружної основи: 

а) переміщення U; б) переміщення V; в) напруження 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦; г) напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦; 

 

В підрозділі  наведено результати обчислення в інструментальній системі 

задач для пружної основи. Саме для випадку вищеозначених задач 

застосовуються аналітико-чисельні методи. Аналітичний метод початкових 

функцій дозволяє побудувати алгебраїчний розв’язок, який потім необхідно 

проінтегрувати методами чисельного інтегрування числової підсистеми. В 

наступному підрозділі здійснено обчислення напружено-деформованого стану 

тришарової пластини на пружній основі. Застосовується аналітичний метод 

початкових функцій. 

 

 

4.4 Деформування тришарової пластини на пружній основі 

 

 

В підрозділі наведено приклад застосування алгоритму методу 

початкових функцій для дослідження напружено-деформованого стану 

тришарової пластини з твердим заповнювачем на пружній основі.  

Розглядається несиметрична по товщині пружна тришарова прямокутна 

пластина із твердим заповнювачем,що лежить на пружній основі (рис. 4.17). 
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Кінематика описується гіпотезами ламаної нормалі: в несучих шарах 

виконуються гіпотези Кірхгофа, в нестисненому по товщині заповнювачі 

нормаль залишається прямолінійною, не змінює своєї довжини, але 

повертається на деякий додатковий кут, який становить із координатними осями 

величини 𝑦𝑦𝑥𝑥(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦). Деформації вважаються малими. Реакція основи qr 

відповідає моделі Вінклера [63] 

 

𝑞𝑞𝑟𝑟 = −𝑘𝑘𝑤𝑤,     (4.34) 

 

де k – коефіцієнт жорсткості основи; 

w – прогин пластини. 

 
 

Рисунок 4.17 – Тришарова пластина 

Знак «-» вказує на те, що реакція спрямована в бік, протилежний прогину. 

Система координат зв'язується із серединною площиною заповнювача. На 

пластину діють зовнішні розподілені поверхневі навантаження 

𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑦𝑦), 𝑐𝑐(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑞𝑞(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) та реакція основи 𝑞𝑞𝑟𝑟 (рис. 4.18). 



138 

 
 

Рисунок 4.18 – Опис тривимірної задачі для тришарової пластини 
 

З метою скорочення позначень вводяться для величин переміщень і 

напружень u, υ, τxy, σx, σy нові позначення 

 

𝐺𝐺𝑢𝑢(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑈𝑈,𝐺𝐺𝜐𝜐(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑉𝑉,𝐺𝐺𝑤𝑤(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑊𝑊
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑋𝑋, 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑌𝑌,𝜎𝜎𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑍𝑍, �  (4.35) 

 

Початкові функції відповідно будуть позначатися 𝑈𝑈0 ,𝑉𝑉0 ,𝑊𝑊0,𝑋𝑋0 ,𝑌𝑌0 ,𝑍𝑍0. Для 

кожного із шарів у заданих позначеннях буде дописуватися індекс, k позначає 

номер шару. Товщина k-го шару позначається як ℎ𝑖𝑖, при цьому 

ℎ3 = 2𝑐𝑐 (𝑘𝑘 = 1,2,3). За допомогою введених геометричних гіпотез, поздовжні 

переміщення в шарах виражаються через шукані п'ять функцій 𝑢𝑢, 𝜐𝜐,𝑦𝑦𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑤𝑤 з 

врахуванням модуля зсуву 

 

         𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈 + 𝑐𝑐 ⋅ 𝛹𝛹𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 ⋅ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

,𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ⋅ 𝛹𝛹𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 ⋅ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

(𝑐𝑐 ≤ 𝑧𝑧 ≤ 𝑐𝑐 + ℎ1),

𝑈𝑈3 = 𝑈𝑈 + 𝑧𝑧 ⋅ 𝛹𝛹𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 ⋅ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

,𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉 + 𝑧𝑧 ⋅ 𝛹𝛹𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 ⋅ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

(𝑐𝑐 ≤ 𝑧𝑧 ≤ 𝑐𝑐),

           𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈 − 𝑐𝑐 ⋅ 𝛹𝛹𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 ⋅ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

,𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉 − 𝑐𝑐 ⋅ 𝛹𝛹𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 ⋅ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

(𝑐𝑐 − ℎ2 ≤ 𝑧𝑧 ≤ −𝑐𝑐)

 (4.36) 

 

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

𝑈𝑈 ± 𝑐𝑐 ⋅ 𝛹𝛹𝑥𝑥,𝑉𝑉 ± 𝑐𝑐 ⋅ 𝛹𝛹𝑦𝑦 - величини зміщення першого й другого шарів за 

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

Внутрішні зусилля й моменти пластини 

 

𝑁𝑁𝑥𝑥 = ∑ ∫ 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑧𝑧,3

𝑘𝑘=1 𝑁𝑁𝑦𝑦 = ∑ ∫ 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑧𝑧,3

𝑘𝑘=1

𝑄𝑄𝑥𝑥 = ∫ 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑧𝑧3
ℎ3

𝑑𝑑𝑧𝑧,𝑄𝑄𝑦𝑦 = ∫ 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑧𝑧3
ℎ3

𝑑𝑑𝑧𝑧,𝑄𝑄𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∑ ∫ 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑧𝑧,3

𝑘𝑘=1

𝑀𝑀𝑥𝑥 = ∑ ∫ 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑘𝑘𝑧𝑧ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑧𝑧,3

𝑘𝑘=1 𝑀𝑀𝑦𝑦 = ∑ ∫ 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑘𝑘𝑧𝑧ℎ𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑧𝑧,3

𝑘𝑘=1 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∑ ∫ 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘
𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧,3

𝑘𝑘=1

 (4.37) 

 

де 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝜎𝜎𝑦𝑦𝑖𝑖 - компоненти тензора напружень у шарах пластини, інтеграли 

беруться по товщині k-го шару [97].  

Рівняння рівноваги виводяться з варіаційного принципу Лагранжа 

 

𝛿𝛿𝐴𝐴 + 𝛿𝛿𝑊𝑊 = 0.     (4.38) 

 
Варіація роботи зовнішніх поверхневих сил 𝛿𝛿𝐴𝐴 

 

𝛿𝛿𝐴𝐴 = ∬ (𝑐𝑐𝑆𝑆 𝛿𝛿𝑢𝑢 + 𝑝𝑝𝛿𝛿𝜐𝜐 + (𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑟𝑟)𝛿𝛿𝑤𝑤)𝑑𝑑𝑆𝑆,  (4.39) 

 

де 𝛿𝛿𝑢𝑢, 𝛿𝛿𝜐𝜐,𝛿𝛿𝑤𝑤 - варіації переміщень пластини в цілому. 

Варіація роботи внутрішніх напружень враховує роботу заповнювача в 

тангенціальному напрямку 

 

𝛿𝛿𝑊𝑊 = ∬ ��∑ ∫ (𝜎𝜎𝑥𝑥𝑖𝑖𝛿𝛿𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑖𝑖𝛿𝛿𝜀𝜀𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖 + 2𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦𝑖𝑖 𝛿𝛿𝜀𝜀𝑥𝑥𝑦𝑦𝑖𝑖 )𝑑𝑑𝑧𝑧ℎ𝑘𝑘
3
𝑖𝑖=1 �𝑆𝑆 +

+2∫ �𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑3 𝛿𝛿𝜀𝜀𝑥𝑥𝑑𝑑3 + 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑑𝑑3 𝛿𝛿𝜀𝜀𝑦𝑦𝑑𝑑3 �𝑑𝑑𝑧𝑧�ℎ3
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦,

 (4.40) 

 

де 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝜀𝜀𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑑𝑑 , 𝜀𝜀𝑦𝑦𝑑𝑑 , 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑦𝑦- компоненти тензора деформацій; 

𝛿𝛿𝜀𝜀 - варіація деформації. 

В результаті підстановки виразів для інтегралів по товщині шарів в (4.40) 

складається система рівнянь рівноваги прямокутної тришарової пластини на 
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пружній основі в зусиллях 

 
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝑄𝑄𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

= −𝑐𝑐,
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝑄𝑄𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥

= −𝑝𝑝, 𝜕𝜕𝑁𝑁𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
𝜕𝜕𝑄𝑄𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

− 𝑄𝑄𝑥𝑥 = 0,
𝜕𝜕𝑁𝑁𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑦𝑦

+
𝜕𝜕𝑄𝑄𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥

− 𝑄𝑄𝑦𝑦 = 0, 𝜕𝜕
2𝑀𝑀𝑥𝑥

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 2

𝜕𝜕2𝑀𝑀𝑥𝑥𝑦𝑦

𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦
+

𝜕𝜕2𝑀𝑀𝑦𝑦

𝜕𝜕𝑦𝑦2
= −(𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑟𝑟).

 (4.41) 

 

В (4.41) підставляються (4.37). В (4.37) входять значення переміщень і 

напружень для кожного шару, знайдені згідно з алгоритмом п. 3.6 при 

початкових функціях у вигляді (4.36). Граничні умови, відповідні до вільного 

обпирання пластини по кромках на нерухомі в просторі тверді опори 

дозволяють записати при 𝑥𝑥 = 0, 𝑎𝑎 наступне 

 

𝑢𝑢 = 𝜐𝜐 = 𝑦𝑦𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑤𝑤 = 0.    (4.42) 

 

Для задоволення (4.42) початкові функції з врахуванням модуля зсуву 

будуть наступними 

 

𝑈𝑈0 = ∑ ∑ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 cos 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

sin 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,   ∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑉𝑉0 = ∑ ∑ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 sin 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

cos 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,   ∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑊𝑊0 = ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 sin 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

sin 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,   ∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑋𝑋0 = ∑ ∑ 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑚𝑚 cos 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

sin 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,   ∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑌𝑌0 = ∑ ∑ 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑚𝑚 sin 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

cos 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,   ∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

𝑍𝑍0 = ∑ ∑ 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑚𝑚 sin 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

sin 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,   ∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1

 Ψ𝑥𝑥0 = ∑ ∑ 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚 cos 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑎𝑎

sin 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

,∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1  

   Ψ𝑦𝑦0 = ∑ ∑ 𝑃𝑃ℎ𝑛𝑛𝑚𝑚∞
𝑚𝑚=1

∞
𝑛𝑛=1 cos 𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑥𝑥

𝑎𝑎
sin 𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑦𝑦

𝑏𝑏
.   

  (4.43) 

 

Згідно з умовами задачі 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑚𝑚 = 0. Підстановка переміщень 

і кутів повороту (4.43) у вирази (4.36) дає нові початкові функції для кожного 

шару. Потім за алгоритмом викладеним у п. 3.6 для тривимірного випадку 

знаходяться розв'язки для переміщень і напружень кожного шару. Ці розв'язки 
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підставляються в формули (4.37) і інтегруються (процес інтегрування точних 

аналітичних розв'язків, які містять гіперболічні функції є складною задачею, 

розв'язок якої покладено на ЕОМ). Поздовжнє й поперечне навантаження 

задаються у вигляді розкладань у подвійні тригонометричні ряди. Після 

підстановки в систему (4.41) виразів переміщень і напружень для всіх шарів 

виконується процедура Гальоркіна. В результаті складається система 

алгебраїчних рівнянь, з якої знаходяться коефіцієнти 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚,𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚,𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑃𝑃𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑃𝑃ℎ𝑛𝑛𝑚𝑚. Підстановка знайдених початкових функцій у 

формули для переміщень і напружень кожного шару дає результат. Програма на 

вхідній мові інструментальної системи наведена у додатку З (див. п. З 1.9). 

Числові результати. У розв’язаній задачі бралися поздовжні 

навантаження 𝑐𝑐 = 0, 𝑝𝑝 = 0. Поперечне навантаження було розкладено в 

подвійний тригонометричний ряд 

 

𝑞𝑞 = � � 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜋𝜋𝑠𝑠𝑥𝑥
𝑎𝑎

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜋𝜋𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

∞

𝑚𝑚=1

∞

𝑛𝑛=1

, 

𝑞𝑞𝑛𝑛𝑚𝑚 =
4
𝑎𝑎𝑏𝑏

� � 𝑞𝑞(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑏𝑏

0

𝑎𝑎

0
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜋𝜋𝑠𝑠𝑥𝑥
𝑎𝑎

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜋𝜋𝑚𝑚𝑦𝑦
𝑏𝑏

𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦. 

 

Розрахунки здійснювалися для двадцяти членів рядів на розробленій 
інструментальній системі [53, 132]. Відносні товщини шарів приймалися  
ℎ1 = 0.02, ℎ2 = 0.04, 𝑐𝑐 = 0.09. Співвідношення сторін пластини 𝑎𝑎 = 1, 𝑏𝑏 = 1. 
Інтенсивність поверхневого навантаження 𝑞𝑞 = 1 МПа. Серединна поверхня 
третього шару є в даному прикладі нестисливим заповнювачем і не 
розглядається.  

Другий (нижній) шар лежить на Вінклеровій основі. Графіки для 
переміщень і напружень наведені нижче (рис. 4.18). 

Так, рис. 4.19 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. 
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    а)       б) 

 
     в)       г) 
 

Рисунок 4.19 – Графіки зміни переміщень U, V та напружень 𝜎𝜎𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑑𝑑 серединної 

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

а) – переміщення U; б) – переміщення W; в) – напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥; 

г) – напруження 𝜎𝜎𝑑𝑑 

 

Аналізуючи наведені на рис. 4.19 графіки для переміщень і напружень, 

можна зробити відповідні висновки: 

- екстремуми прогину W і напружень, а також перехід переміщення 

U спостерігається 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 [63]. 
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Аналогічно до рис. 4.19, на рис. 4.20 зображено зміну переміщень U, W 

та напружень σx, σz серединної поверхні першого (верхнього) шару пластини 

для k = 25,50, 100 МПа/м. 

 

 
     а)       б) 

 
     в)       г) 
 

Рисунок 4.20 – Графіки зміни переміщень U, V та напружень 𝜎𝜎𝑥𝑥,𝜎𝜎𝑑𝑑 серединної 

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

а) – переміщення U; б) – переміщення W; в) – напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥; 

г) – напруження 𝜎𝜎𝑑𝑑 

 

Достовірність розв’язку підтверджується точністю аналітичного методу 

початкових функцій В.З. Власова [96], а з іншого – збіжністю 

тригонометричних рядів (4.43).  

В підрозділі було здійснене дослідження напружено-деформованого 
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стану тришарової пластини з твердим заповнювачем на пружній основі. Таким 

чином встановлено, інструментальну систему можна застосовувати для різних 

крайових задач математичної фізики , в підрозділі 4.5 буде описано обчислення 

задач теорії пружності для півплощини, де буде застосований алгоритм п. 3.7. 

Сфера застосування розробленої інструментальної системи завдяки 

використанню різних алгоритмів розширена. 

 
 
4.5 Задачі Фламана і Черутті для півплощини 

 

В підрозділі подається розв᾽язок задач Фламана і Черутті за алгоритмом 

3.7. Інструментальна система дозволяє користувачеві використовувати різні 

алгоритми побудови розв᾽язків. Для розв᾽язання задач Фламана і Черутті 

використано алгоритм побудови розв᾽язку плоскої теорії пружності для 

півплощини. 

Надамо загальні постановки задач Фламана і Черутті. На початковій 

прямій нескінченної півплощині діє в точці ξ зосереджене навантаження P по 

осі y і R по осі x. Значення осі x нескінченні, а по осі y задана висота h. 

Визначити напруження й переміщення в будь-якій точці тіла. Для окремих 

випадків: задача Фламана P = 0, R = δ(x-ξ) R; R = 0, P = δ(x-ξ) P – задача Черутті. 

Задача Фламана – окремий випадок навантаження 𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)𝑅𝑅 - 

зосереджена сила, 𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)𝑃𝑃, 𝑃𝑃 = 0 для загального розв'язку за 

алгоритмом п. 3.7. Аналогічно й задача Черутті тільки навпаки  

𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)𝑃𝑃, а 𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)𝑅𝑅, 𝑅𝑅 = 0. Для спрощення перетворень 

для задачі Фламана P = 1 і R = 1 для задачі Черутті. Після підстановки 

𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉) = 𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝜉𝜉) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜉𝜉), 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉) = 0 в (3.60), (3.58), (3.59) та інтегрування 

для задачі Фламана 
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𝜎𝜎𝑥𝑥 = 2(𝑥𝑥−𝜉𝜉)2𝑦𝑦

𝜋𝜋𝑟𝑟4
,

𝜎𝜎𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦3

𝜋𝜋𝑟𝑟4
,

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 2𝑦𝑦2(𝑥𝑥−𝜉𝜉)
𝜋𝜋𝑟𝑟4

.

      (4.44) 

 

Напруження не залежать від модуля пружності й коефіцієнта Пуассона. 

Для переміщень у випадку плоскої деформації за формулами (3.63), (3.64) 

вирази 

 

𝑢𝑢 = 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋

�(1 − 2𝜈𝜈)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 �𝑥𝑥−𝜉𝜉
𝑦𝑦
� − (𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦

𝑟𝑟2
� ,

𝜐𝜐 = 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋

�(1 − 𝜈𝜈)(𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑟𝑟2 + 𝐶𝐶) − 𝑦𝑦2

𝑟𝑟2
� .

   (4.45) 

 

Таким чином, підтверджується точність отриманих результатів, вони 

збігаються по модулю з розв'язками [31].  

Для задачі Черутті після підстановки 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦0 (𝜉𝜉) = 𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜉𝜉)𝑃𝑃,𝜎𝜎𝑦𝑦0(𝜉𝜉) = 0 в 

(3.64)-(3.65) виводяться наступні значення переміщень для плоскої деформації 

 

𝑢𝑢 = 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋

�(1 − 𝜈𝜈)(𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑟𝑟2 + 𝐶𝐶) + 𝑦𝑦2

𝑟𝑟2
� ,

𝜐𝜐 = − 1
2𝐺𝐺𝜋𝜋

�(1 − 2𝜈𝜈)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 �𝑥𝑥−𝜉𝜉
𝑦𝑦
� + (𝑥𝑥−𝜉𝜉)𝑦𝑦

𝑟𝑟2
� .

  (4.46) 

 

Формула  напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦, яку отримано в інструментальній системі для 

полярної системи координат задачі Фламана, має вигляд 

 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑦𝑦 ≔ (𝑟𝑟,𝛾𝛾) →
2𝑟𝑟3 sin(𝛾𝛾)3

𝜋𝜋 (𝑟𝑟2  cos(𝛾𝛾)2 + 𝑟𝑟2  sin(𝛾𝛾)2)2, 

 

де r - полярний радіус; 

γ – полярний кут [88]. 
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Графіки побудовані при 𝑟𝑟 = 2,3; 2; 1,8; 1,2; 1; 0,8; 0,6. Кут γ змінюється 

від −𝜋𝜋
2
 до 𝜋𝜋

2
. Фрагмент програми для інструментальної системи див. у додатку 

З (п. З.1.10). 

Нижче на рис. 4.21 наведений графік для напруження yσ . 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦 

Аналогічно для напруження xσ  

 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 ≔ (𝑟𝑟, 𝛾𝛾) →
2𝑟𝑟3 sin(𝛾𝛾) cos(𝛾𝛾)2

𝜋𝜋 (𝑟𝑟2  cos(𝛾𝛾)2 + 𝑟𝑟2  sin(𝛾𝛾)2)2. 

 

Графік, рис.4.22. 

 

yσ

γ
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Рисунок 4.22 – Напруження 𝜎𝜎𝑥𝑥 

Для напруження τxy 

 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢𝑥𝑥𝑦𝑦 ≔ (𝑟𝑟, 𝛾𝛾) →
2𝑟𝑟3 sin(𝛾𝛾)2 cos(𝛾𝛾)

𝜋𝜋 (𝑟𝑟2  cos(𝛾𝛾)2 + 𝑟𝑟2  sin(𝛾𝛾)2)2
 

 

Графік, рис.4.23. 

 

 
 

Рисунок 4.23 – Напруження 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 

 

Графіки для задачі Черутті аналогічні графікам розв'язків задачі Фламана, 

відмінність лише у величинах, див. рис. 4.24. 

 

γ

γ

xyσ

xσ
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Рисунок 4.24 – Напруження 𝜎𝜎𝑦𝑦,𝜎𝜎𝑥𝑥, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 для задачі Черутті 

 
В підрозділі було приведено розв’язок задач теорії пружності для 

півплощини за алгоритмом п. 3.7, встановлено відповідність розв᾽язку 

класичної теорії [31]. Таким чином підтверджено достовірність розв᾽язків, які 

було отримано в інструментальній системі. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

У четвертому розділі наведено приклади автоматизації аналізу задач 

математичної фізики статичної теорії пружності, а також чисельне інтегрування 

отриманих формульних результатів з заданою точністю. Точність і 

достовірність отриманих результатів підтверджується їх порівняльним аналізом 

з аналітичними розв᾽язками [31]; відповідністю фізичному змісту задач, а також 

точністю алгебраїчного розв᾽язання [19, 20]. 

Розроблена інструментальна системи дозволяє користувачеві ефективно 

здійснювати розв’язання крайових задач теорії пружності алгоритмами методу 

початкових функцій та аналітичним алгоритмом побудови розв᾽язку плоскої 

задачі теорії пружності для півплощини. 

Основні наукові і практичні результати цього розділу опубліковано в 

роботах [84, 88, 91, 92, 95, 96, 149]. 
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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 

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. Створено алгоритми роботи із спрощуючою символікою для обробки 

операцій диференціювання та інтегрування. 

6. Сконструйовано транслятор, який реалізує перетворення 

інтегральних і диференціальних операцій, записаних вхідною мовою в 

алгебраїчні операції ділення й множення. 
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7. Розроблено підсистему числових розрахунків для ефективного 

одержання числової інформації з аналітичного розв'язку. 

8. Вперше розроблено інструментальні засоби й моделі підтримки 

процесу 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. 

Створена 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. 

Таким чином, мета роботи, яка полягає в розробці інструментальної 

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

плит, півплощини, пружної основи, досягнена в повному обсязі. 
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Додаток Д 

 

 

Д.1 Синтаксис мови інструментальної системи 

 

Д.1.1 Основні символи 

 

 

Інструментальна система являє собою комплекс підпрограм для СКМ. 

Основні символи й примітиви мови системи: 

 

<літера> := A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|_ 

<цифра> :=(:) 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

<обмежник> := (:) <><знак операції><роздільник> 

<знак операції> := (:) +|-|*|/||or|and| 

<роздільник> := (:),|=|>|<|#|. 

<ідентифікатор> := (:) <літера>|<ідентифікатор>|<ідентифікатор><цифра> 

<знак> := (:) +|- 

<число> := (:) <знак><ціле число>|<знак><дійсне число> 

<ціле число> := (:) <цифра>|<ціле число><цифра> 

<дійсне число> := (:) <ціле число>.<ціле число> | 

    <ціле число>.<ціле число> E <знак><ціле число> 

 

Двокрапка в дужках на діаграмах означає оператор присвоєння для 

системи на базі СКМ Maxima. Літери можуть бути в нижньому й верхньому 

регістрі. Набір літер і цифр утворює ідентифікатор. Ідентифікатор визначає 

різні символи, які зустрічаються у формулах задач. Імена ідентифікаторів 

можуть бути довільними за винятком того, що вони не можуть збігатися із 

зарезервованими словами. Для СКМ Maple список зарезервованих слів. 

<зарезервоване слово> := and| break| by| catch| description| do| done| elif| else| end| 
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error| export| fi| finally| for| from| global| if| in| intersect| local| minus| mod| module| 

mch| msh| next| not| od| option| options| or| proc| quit| read| return| save| stop| then| to| 

try| union| use| while| sdiff| sint| vdiff| vint| symbolism| operators| operat| n| nm| 

galerkin2D| galerkin3D. 

Для СКМ Maxima список зарезервованих слів. 

<зарезервоване слово> : and| break| do| else| exit| for| from| funcp| global| if| in| 

minus| mod| mcos| msin| mch| msh| next| not| polupro| or| function| return| then| to| 

transformation| srem| select| selectgarm| sdiff| sint| vdiff| vint| vpram| vtrap| vsimpson| 

vcells| operators| galerkin. 

Зміст основних зарезервованих ідентифікаторів викладений в дисертації.  

 

Д.1.2 Способи побудови алгебраїчних виразів в інструментальній 

системі 

 

 

Мова інструментальної системи містить бінарні і унарні оператори. 

Бінарні оператори: “<”,”<=”,”>”,”>=”,”=”,”<>” (СКМ Maxima “#”), “or”, “and”, 

“+”, “-“, “*”, “”. Пріоритет всіх унарних операторів переважає пріоритет 

бінарних. Найбільш простим видом виразів мови є алгебраїчні формули. В 

алгебраїчних формулах можна використовувати всі підтримувані мовою 

оператори. При записі алгебраїчної формули можна користуватися вбудованими 

функціями (зарезервовані імена): sin, cos, tan, ctan, asin, acos, atan, actan, sinh, 

cosh, tanh, ctanh, abs, exp, log, ln, sqrt, if, diff, int, mcos, msin, mch, msh 

(розкладання тригонометричних функцій у ряди Маклорена), sdiff, sint 

(символічні функції диференціювання та інтегрування), vdiff, vint (функції 

диференціювання та інтегрування з радикалами), vtrap, vpram, vsimp (функції 

чисельного інтегрування методами трапецій, прямокутників, Сімпсона), vcells 

(функції чисельного інтегрування методом ячейок для подвійних інтегралів).  

Запис виразів здійснюється в інтерактивному режимі з виводом 

результатів на екран. Кожен з виразів обрамляється знаком завершення запису 
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“;”. Якщо користувача не цікавить результат обчислення виразу, то знак 

завершення можна замінити на “:” (СКМ Maple) або (“$” Maxima). Існують 

операції без операндів: %, %% и %%%, які дозволяють визивати на обчислення 

попередні вирази. 

Для опису алгебраїчних виразів використовуються наступні правила: 

1) дійсне число; 

2) формула <бінарний оператор> формула; 

3) <унарний оператор> формула; 

4) <вбудована функція> (формула, …); 

5) <функція, визначена користувачем> (формула, …); 

6) (формула); 

7) if(формула, формула, формула); 

8) Sum(формула, індекс підсумування). 

В правилах “формула” - скорочена назва алгебраїчної формули. В якості 

індекса підсумування виступає ідентифікатор. Ідентифікатором позначаються 

функції і змінні в інструментальній системі. 

Нижче приведений простий приклад програми для інструментальної 

системи, який ілюструє опис алгебраїчних виразів. Зміст приклада: опис 

рівнянь теорії пружності для тонких циліндричних оболонок.  

 

𝑢𝑢𝑑𝑑 = 𝑤𝑤, 𝑢𝑢𝑥𝑥 = 𝑢𝑢 − (𝑧𝑧 − 1)
𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥

, 

𝑢𝑢𝑦𝑦 = 𝑧𝑧 ⋅ 𝜐𝜐 − (𝑧𝑧 − 1)
𝜕𝜕𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦

, 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0, 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0, 

𝑒𝑒𝑦𝑦𝑑𝑑 = 0, 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 =
1
𝑅𝑅
�
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥

− (𝑧𝑧 − 1)
𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥2

� , 

𝑒𝑒𝑦𝑦𝑦𝑦 =
1
𝑅𝑅
�
𝜕𝜕𝜐𝜐
𝜕𝜕𝑦𝑦

− �1 −
1
𝑧𝑧
�
𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑦𝑦2

+
1
𝑧𝑧
𝑤𝑤� , 

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑦𝑦 =
1
𝑅𝑅
�𝑧𝑧

𝜕𝜕𝜐𝜐
𝜕𝜕𝑥𝑥

+
1
𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑦𝑦

− �𝑧𝑧 −
1
𝑧𝑧
�
𝜕𝜕2𝑤𝑤
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦

�. 
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Алгебраїчні вирази мовою інструментальної системи. 

СКМ Maple 

 

Uz:=W: Ux:=U-(z-1)*sdiff(W,x): 

Uy:=z*V-(z-1)*sdiff(W,y): Ezz:=0: Ezx:=0: 

Eyz:=0: Exx:=1/R*(sdiff(U,x)-(z-1)*sdiff(W,x$2)): 

Eyy:=1/R*(sdiff(V,y)-(1-1/z)*sdiff(W,y$2)+1/z*W): 

Exy:=1/R*(z*sdiff(V,x)+1/z*sdiff(U,y)-(z-1/z)*sdiff(sdiff(W,y),x): 

 

СКМ Maxima 

 

Uz:W$ Ux:U-(z-1)*sdiff(W,x)$ 

Uy:z*V-(z-1)*sdiff(W,y)$ Ezz:0$ Ezx:0$ 

Eyz:0$ Exx:1/R*(sdiff(U,x)-(z-1)*sdiff(W,x$2))$ 

Eyy:1/R*(sdiff(V,y)-(1-1/z)*sdiff(W,y$2)+1/z*W)$ 

Exy:1/R*(z*sdiff(V,x)+1/z*sdiff(U,y)-(z-1/z)*sdiff(sdiff(W,y),x)$ 
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Д.2 Програма реалізації символічного розв᾽язання задачі 

математичної фізики для плити 

 

 

Програма для отримання символічного розв'язку двовимірної задачі 

математичної фізики статичної теорії пружності має вигляд: 

 

/* Метод Ф - функцій */ 

Fi(x):=u0*cos(beta*x)+u1*sin(beta*x)+u2*x*cos(beta*x)+u3*x*sin(beta*x)$ 

eq00:Fi(0)=1$ t:diff(Fi(x),x)$ eq01:ev(t,x=0)=0$ 

t:diff(Fi(x),x,2)$ eq02:ev(t,x=0)=0$ 

t:diff(Fi(x),x,3)$ eq03:ev(t,x=0)=0$ 

eq10:Fi(0)=0$ t:diff(Fi(x),x)$ eq11:ev(t,x=0)=1$ 

t:diff(Fi(x),x,2)$ eq12:ev(t,x=0)=0$ 

t:diff(Fi(x),x,3)$ eq13:ev(t,x=0)=0$ 

eq20:Fi(0)=0$ t:diff(Fi(x),x)$ eq21:ev(t,x=0)=0$ 

t:diff(Fi(x),x,2)$ eq22:ev(t,x=0)=1$ 

t:diff(Fi(x),x,3)$ eq23:ev(t,x=0)=0$ 

eq30:Fi(0)=0$ t:diff(Fi(x),x)$ eq31:ev(t,x=0)=0$ 

t:diff(Fi(x),x,2)$ eq32:ev(t,x=0)=0$ 

t:diff(Fi(x),x,3)$ eq33:ev(t,x=0)=1$ 

resultat(equ):=block([r],r:solve(equ,[u0,u1,u2,u3]),ev(Fi(x),r[1][1],r[1][2],r[1][3],r[

1][4]))$ 

equations:[eq00,eq01,eq02,eq03]$ 

Phi0:resultat(equations)$ 

equations:[eq10,eq11,eq12,eq13]$ 

Phi1:resultat(equations)$ 

equations:[eq20,eq21,eq22,eq23]$ 

Phi2:resultat(equations)$ 

equations:[eq30,eq31,eq32,eq33]$ 
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Phi3:resultat(equations)$ 

U:Phi0*u0+Phi1*u1+Phi2*u2+Phi3*u3$ 

V:Phi0*v0+Phi1*v1+Phi2*v2+Phi3*v3$ 

X:Phi0*xx0+Phi1*xx1+Phi2*xx2+Phi3*xx3$ 

Y:Phi0*yy0+Phi1*yy1+Phi2*yy2+Phi3*yy3$ 

kill(t,equations)$ 

/* Формули рівнянь теорії пружності для плоскої задачі */ 

S:['diff(Vt,x)=-nu*beta*Ut/(1-nu)+(1-2*nu)*Yt/2/(1-nu),'diff(Ut,x)=-

nu*beta*Vt+Xt, 

'diff(Xt,x)=-2*beta2*Ut/(1-nu)-nu*beta*Yt/(1-nu),'diff(Yt,x)=-beta*Xt]$ 

value(p):=subst([Ut=U,Vt=V,Wt=W,Xt=X,Yt=Y,Zt=Z],p)$ 

S:map(value,S)$ S:ev(S,diff)$ S1:ev(S,x=0)$ 

S2:diff(S,x)$ S2:S2,x=0$ 

S3:diff(S,x,2)$ S3:S3,x=0$ 

ratfac:true$ 

ratvars(r,beta,omega,u0,v0,w0,xx0,yy0,zz0,x)$ 

S:append(S1,S2)$ 

S:append(S,S3)$ 

R:map(rat,solve(S,[u1,u2,u3,v1,v2,v3,xx1,xx2,xx3,yy1,yy2,yy3]))$ 

u1:rhs(R[1][1])$ u2:rhs(R[1][2])$ u3:rhs(R[1][3])$ 

v1:rhs(R[1][4])$ v2:rhs(R[1][5])$ v3:rhs(R[1][6])$ 

xx1:rhs(R[1][7])$ xx2:rhs(R[1][8])$ xx3:rhs(R[1][9])$ 

yy1:rhs(R[1][10])$ yy2:rhs(R[1][11])$ yy3:rhs(R[1][12])$ 

U:ev(U,trigreduce,factor,simp)$ 

V:ev(V,trigreduce,factor,simp)$ 

X:ev(X,trigreduce,factor,simp)$ 

Y:ev(Y,trigreduce,factor,simp)$ 

U:fullratsimp(U)$ V:fullratsimp(V)$  X:fullratsimp(X)$ 

Y:fullratsimp(Y)$  

U:map(factor,ratexpand(U))$  
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V:map(factor,ratexpand(V))$  

X:map(factor,ratexpand(X))$ 

Y:map(factor,ratexpand(Y))$ 

sigmay:2/(1-2*nu)*((1-nu)*beta*U+nu*alpha*V)$ 

sigmay:fullratsimp(sigmay)$  

sigmay:map(factor,ratexpand(sigmay))$ 

 

Застосовуються алгебраїчні перетворення на символічними виразами, 

виводяться змінні u1, u2, u3, v1, v2, v3, xx1, xx2, xx3, yy1, yy2, yy3 через змінні 

u0, v0, xx0, yy0. Введений символічний запис рівнянь теорії пружності для 

алгебраїчних перетворень. 
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Додаток Е 

 

 

Е.1 Системи алгебраїчних рівнянь отримані в інструментальній 

системі 

 

 

В додатку розглядаються системи алгебраїчних рівнянь для отримання 

символічного розв᾽язку тривимірної задачі математичної фізики статичної 

теорії пружності. Вони побудовані в розробленій автором інструментальній 

системі. Перша система рівнянь має вид. 

 

      

   

 

   

  

  

 

     

   

 

 := eq1p1  =  + ( )u1 ,x y γ ( )u2 ,x y −  + α ( )w0 ,x y ( )xx0 ,x y
eq2p1  := 

 = −  + ( )u0 ,x y γ2 2 ( )u3 ,x y γ −  +  + α ( ) + ( )w1 ,x y γ ( )w2 ,x y ( )xx1 ,x y γ ( )xx2 ,x y
eq3p1 −  − ( )u1 ,x y γ3 3 ( )u2 ,x y γ2 =  := 

−  −  + α ( )−  + ( )w0 ,x y γ2 2 ( )w3 ,x y γ ( )xx0 ,x y γ2 2 ( )xx3 ,x y γ
eq4p1  − ( )u0 ,x y γ4 4 ( )u3 ,x y γ3 =  := 

−  −  − α ( )−  − ( )w1 ,x y γ3 3 ( )w2 ,x y γ2 ( )xx1 ,x y γ3 3 ( )xx2 ,x y γ2

 := eq1p2  =  + ( )v1 ,x y γ ( )v2 ,x y −  + β ( )w0 ,x y ( )yy0 ,x y
eq2p2  := 

 = −  + ( )v0 ,x y γ2 2 ( )v3 ,x y γ −  +  + β ( ) + ( )w1 ,x y γ ( )w2 ,x y ( )yy1 ,x y γ ( )yy2 ,x y
eq3p2 −  − ( )v1 ,x y γ3 3 ( )v2 ,x y γ2 =  := 

−  −  + β ( )−  + ( )w0 ,x y γ2 2 ( )w3 ,x y γ ( )yy0 ,x y γ2 2 ( )yy3 ,x y γ
eq4p2  − ( )v0 ,x y γ4 4 ( )v3 ,x y γ3 =  := 

−  −  − β ( )−  − ( )w1 ,x y γ3 3 ( )w2 ,x y γ2 ( )yy1 ,x y γ3 3 ( )yy2 ,x y γ2

 := eq1p3  =  + ( )w1 ,x y γ ( )w2 ,x y −  + 
ν ( ) + α ( )u0 ,x y β ( )v0 ,x y

 − 1 ν
1
2

( ) − 1 2 ν ( )zz0 ,x y
 − 1 ν

eq2p3 −  + ( )w0 ,x y γ2 2 ( )w3 ,x y γ =  := 
ν ( ) + α ( ) + ( )u1 ,x y γ ( )u2 ,x y β ( ) + ( )v1 ,x y γ ( )v2 ,x y

 − 1 ν
−

1
2

( ) − 1 2 ν ( ) + ( )zz1 ,x y γ ( )zz2 ,x y
 − 1 ν

 + 

eq3p3 −  − ( )w1 ,x y γ3 3 ( )w2 ,x y γ2 =  := 
ν ( ) + α ( )−  + ( )u0 ,x y γ2 2 ( )u3 ,x y γ β ( )−  + ( )v0 ,x y γ2 2 ( )v3 ,x y γ

 − 1 ν
−

1
2

( ) − 1 2 ν ( )−  + ( )zz0 ,x y γ2 2 ( )zz3 ,x y γ
 − 1 ν

 + 
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eq4p3  − ( )w0 ,x y γ4 4 ( )w3 ,x y γ3 =  := 
ν ( ) + α ( )−  − ( )u1 ,x y γ3 3 ( )u2 ,x y γ2 β ( )−  − ( )v1 ,x y γ3 3 ( )v2 ,x y γ2

 − 1 ν
−

1
2

( ) − 1 2 ν ( )−  − ( )zz1 ,x y γ3 3 ( )zz2 ,x y γ2

 − 1 ν
 + 

eq1p4  + ( )xx1 ,x y γ ( )xx2 ,x y  =  := 

−  −  −  − 
( ) + 1 ν α β ( )v0 ,x y

 − 1 ν
β2 ( )u0 ,x y

2 α2 ( )u0 ,x y
 − 1 ν

ν α ( )zz0 ,x y
 − 1 ν

eq2p4 −  + ( )xx0 ,x y γ2 2 ( )xx3 ,x y γ
( ) + 1 ν α β ( ) + ( )v1 ,x y γ ( )v2 ,x y

 − 1 ν
− =  := 

β2 ( ) + ( )u1 ,x y γ ( )u2 ,x y
2 α2 ( ) + ( )u1 ,x y γ ( )u2 ,x y

 − 1 ν
 −  − 

ν α ( ) + ( )zz1 ,x y γ ( )zz2 ,x y
 − 1 ν

 − 

eq3p4 −  − ( )xx1 ,x y γ3 3 ( )xx2 ,x y γ2 ( ) + 1 ν α β ( )−  + ( )v0 ,x y γ2 2 ( )v3 ,x y γ
 − 1 ν

− =  := 

β2 ( )−  + ( )u0 ,x y γ2 2 ( )u3 ,x y γ
2 α2 ( )−  + ( )u0 ,x y γ2 2 ( )u3 ,x y γ

 − 1 ν
 −  − 

ν α ( )−  + ( )zz0 ,x y γ2 2 ( )zz3 ,x y γ
 − 1 ν

 − 

eq4p4  − ( )xx0 ,x y γ4 4 ( )xx3 ,x y γ3 ( ) + 1 ν α β ( )−  − ( )v1 ,x y γ3 3 ( )v2 ,x y γ2

 − 1 ν
− =  := 

β2 ( )−  − ( )u1 ,x y γ3 3 ( )u2 ,x y γ2 2 α2 ( )−  − ( )u1 ,x y γ3 3 ( )u2 ,x y γ2

 − 1 ν
 −  − 

ν α ( )−  − ( )zz1 ,x y γ3 3 ( )zz2 ,x y γ2

 − 1 ν
 − 

eq1p5  + ( )yy1 ,x y γ ( )yy2 ,x y  =  := 

−  −  −  − 
( ) + 1 ν α β ( )u0 ,x y

 − 1 ν
α2 ( )v0 ,x y

2 β2 ( )v0 ,x y
 − 1 ν

ν β ( )zz0 ,x y
 − 1 ν

eq2p5 −  + ( )yy0 ,x y γ2 2 ( )yy3 ,x y γ
( ) + 1 ν α β ( ) + ( )u1 ,x y γ ( )u2 ,x y

 − 1 ν
− =  := 

α2 ( ) + ( )v1 ,x y γ ( )v2 ,x y
2 β2 ( ) + ( )v1 ,x y γ ( )v2 ,x y

 − 1 ν
 −  − 

ν β ( ) + ( )zz1 ,x y γ ( )zz2 ,x y
 − 1 ν

 − 

eq3p5 −  − ( )yy1 ,x y γ3 3 ( )yy2 ,x y γ2 ( ) + 1 ν α β ( )−  + ( )u0 ,x y γ2 2 ( )u3 ,x y γ
 − 1 ν

− =  := 

α2 ( )−  + ( )v0 ,x y γ2 2 ( )v3 ,x y γ
2 β2 ( )−  + ( )v0 ,x y γ2 2 ( )v3 ,x y γ

 − 1 ν
 −  − 

ν β ( )−  + ( )zz0 ,x y γ2 2 ( )zz3 ,x y γ
 − 1 ν

 − 

eq4p5  − ( )yy0 ,x y γ4 4 ( )yy3 ,x y γ3 ( ) + 1 ν α β ( )−  − ( )u1 ,x y γ3 3 ( )u2 ,x y γ2

 − 1 ν
− =  := 

α2 ( )−  − ( )v1 ,x y γ3 3 ( )v2 ,x y γ2 2 β2 ( )−  − ( )v1 ,x y γ3 3 ( )v2 ,x y γ2

 − 1 ν
 −  − 

ν β ( )−  − ( )zz1 ,x y γ3 3 ( )zz2 ,x y γ2

 − 1 ν
 − 
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Рисунок Е.1 – Система алгебраїчних рівнянь для виводу символічного 

розв᾽язку тривимірної крайової задачі математичної фізики статичної теорії 

пружності 

 

Є можливість побудувати символічний розв᾽язок використовуючи 

символічний запис рівнянь теорії пружності. Для цього рівняння теорії 

пружності треба записати у наступному виді: 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

𝑟𝑟𝑈𝑈 = −𝛼𝛼𝑊𝑊 + 𝑋𝑋,
𝑟𝑟𝑉𝑉 = −𝛽𝛽𝑊𝑊 + 𝑌𝑌,

𝑟𝑟𝑊𝑊 = −
𝜈𝜈

1 − 𝜈𝜈
(𝛼𝛼𝑈𝑈 + 𝛽𝛽𝑉𝑉) +

1 − 2𝜈𝜈
2(1 − 𝜈𝜈)

𝑍𝑍,

𝑟𝑟𝑍𝑍 = −𝛼𝛼𝑋𝑋 − 𝛽𝛽𝑌𝑌 − 𝑐𝑐,

𝑟𝑟𝑌𝑌 = −
1 + 𝜈𝜈
1 − 𝜈𝜈

𝛼𝛼𝛽𝛽𝑈𝑈 − �𝛼𝛼2𝑉𝑉 +
2

1 − 𝜈𝜈
𝛽𝛽2𝑉𝑉� −

𝜈𝜈
1 − 𝜈𝜈

𝛽𝛽𝑍𝑍 − 𝑏𝑏,

𝑟𝑟𝑋𝑋 = −
1 + 𝜈𝜈
1 − 𝜈𝜈

𝛼𝛼𝛽𝛽𝑉𝑉 − �𝛽𝛽2𝑈𝑈 +
2

1 − 𝜈𝜈
𝛼𝛼2𝑈𝑈� −

𝜈𝜈
1 − 𝜈𝜈

𝛼𝛼𝑍𝑍 − 𝑎𝑎,

 

 

де 𝛼𝛼𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛
, 𝛽𝛽𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦𝑛𝑛
, 𝑟𝑟𝑛𝑛 → 𝜕𝜕𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑑𝑑𝑛𝑛
; 

n – ціле число. 

Множенням рівнянь системи на r і підстановкою рівнянь в нові й 

виключенням членів rU, rV, rW, rX, rY, rZ, виводяться загальні формули для 

других, третіх, четвертих похідних. Система рівнянь приймає вигляд зручний 

для одержання розв'язків 𝑢𝑢1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑢𝑢2(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑢𝑢3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  …,  𝑧𝑧𝑧𝑧1(𝑥𝑥,𝑦𝑦),  𝑧𝑧𝑧𝑧2(𝑥𝑥,𝑦𝑦),  

𝑧𝑧𝑧𝑧3(𝑥𝑥,𝑦𝑦). Перевагою даного алгоритму є менша кількість операцій.  

 := eq1p6  =  + ( )zz1 ,x y γ ( )zz2 ,x y −  − α ( )xx0 ,x y β ( )yy0 ,x y
eq2p6 −  + ( )zz0 ,x y γ2 2 ( )zz3 ,x y γ =  := 

−  − α ( ) + ( )xx1 ,x y γ ( )xx2 ,x y β ( ) + ( )yy1 ,x y γ ( )yy2 ,x y
eq3p6 −  − ( )zz1 ,x y γ3 3 ( )zz2 ,x y γ2 =  := 

−  − α ( )−  + ( )xx0 ,x y γ2 2 ( )xx3 ,x y γ β ( )−  + ( )yy0 ,x y γ2 2 ( )yy3 ,x y γ
eq4p6  − ( )zz0 ,x y γ4 4 ( )zz3 ,x y γ3 =  := 

−  − α ( )−  − ( )xx1 ,x y γ3 3 ( )xx2 ,x y γ2 β ( )−  − ( )yy1 ,x y γ3 3 ( )yy2 ,x y γ2
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Вид системи алгебраїчних рівнянь для знаходження символічного 

розв᾽язку на рис. Е.2. 

 

      

   

 

     

     

 

   

  

 

 

    

   

  

 := eq1p1  =  + ( )u1 ,x y γ ( )u2 ,x y −  + α ( )w0 ,x y ( )xx0 ,x y

eq2p1 −  + ( )u0 ,x y γ2 2 ( )u3 ,x y γ =  := 

−  +  + 
1
2

( ) −  +  − 2 α2 ν 2 β2 2 β2 ν 4 α2 ( )u0 ,x y
−  + 1 ν

α β ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

1
2

α ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

eq3p1 −  − ( )u1 ,x y γ3 3 ( )u2 ,x y γ2 1
2

( )−  +  −  + 4 β2 α 2 β2 ν α 4 α3 2 α3 ν ( )w0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

1
2

( ) −  +  − 2 β2 2 β2 ν 3 α2 2 α2 ν ( )xx0 ,x y
−  + 1 ν

1
2

α β ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

 +  + 

eq4p1  − ( )u0 ,x y γ4 4 ( )u3 ,x y γ3 =  := 
( ) +  +  −  −  − β4 ν α4 ν 2 α2 β2 ν β4 4 α2 β2 3 α4 ( )u0 ,x y

−  + 1 ν
( )−  − 2 α β3 2 α3 β ( )v0 ,x y

−  + 1 ν
( )−  − β2 α α3 ( )zz0 ,x y

−  + 1 ν
 +  + 

 := eq1p2  =  + ( )v1 ,x y γ ( )v2 ,x y −  + β ( )w0 ,x y ( )yy0 ,x y
eq2p2 −  + ( )v0 ,x y γ2 2 ( )v3 ,x y γ =  := 

 +  + 
α β ( )u0 ,x y

−  + 1 ν
1
2

( )−  +  −  + 2 β2 ν 2 α2 2 α2 ν 4 β2 ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

1
2

β ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

eq3p2 −  − ( )v1 ,x y γ3 3 ( )v2 ,x y γ2 1
2

( )−  +  +  − 4 α2 β 2 β3 ν 2 β ν α2 4 β3 ( )w0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

1
2

α β ( )xx0 ,x y
−  + 1 ν

1
2

( ) −  +  − 3 β2 2 β2 ν 2 α2 2 α2 ν ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

 +  + 

eq4p2  − ( )v0 ,x y γ4 4 ( )v3 ,x y γ3 ( ) + 2 α3 β 2 α β3 ( )u0 ,x y
−  + 1 ν

− =  := 

( )−  −  −  +  +  + 2 α2 β2 ν α4 ν β4 ν α4 3 β4 4 α2 β2 ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

( ) + β3 α2 β ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

 −  − 

 := eq1p3  =  + ( )w1 ,x y γ ( )w2 ,x y −  + 
ν ( ) + α ( )u0 ,x y β ( )v0 ,x y

 − 1 ν
1
2

( ) − 1 2 ν ( )zz0 ,x y
 − 1 ν

eq2p3 −  + ( )w0 ,x y γ2 2 ( )w3 ,x y γ =  := 

−  +  + 
1
2

( ) + 2 α2 ν 2 β2 ν ( )w0 ,x y
−  + 1 ν

1
2

α ( )xx0 ,x y
−  + 1 ν

1
2

β ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

eq3p3 −  − ( )w1 ,x y γ3 3 ( )w2 ,x y γ2 ( ) +  +  + α3 ν β2 ν α α3 β2 α ( )u0 ,x y
−  + 1 ν

− =  := 

( ) +  +  + β ν α2 β3 ν α2 β β3 ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

( ) + α2 ν β2 ν ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

 −  − 
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eq4p3  − ( )w0 ,x y γ4 4 ( )w3 ,x y γ3 =  := 
( ) +  +  +  +  + α4 ν 2 α2 β2 ν α4 2 α2 β2 β4 ν β4 ( )w0 ,x y

−  + 1 ν
( )−  − β2 α α3 ( )xx0 ,x y

−  + 1 ν
 + 

( )−  − α2 β β3 ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

 + 

 := eq1p4  =  + ( )zz1 ,x y γ ( )zz2 ,x y −  − α ( )xx0 ,x y β ( )yy0 ,x y
eq2p4 −  + ( )zz0 ,x y γ2 2 ( )zz3 ,x y γ =  := 

−  −  − 
( ) + 2 β2 α 2 α3 ( )u0 ,x y

−  + 1 ν
( ) + 2 α2 β 2 β3 ( )v0 ,x y

−  + 1 ν
( ) + α2 ν β2 ν ( )zz0 ,x y

−  + 1 ν

eq3p4 −  − ( )zz1 ,x y γ3 3 ( )zz2 ,x y γ2 ( ) + α2 β2 ( ) + 2 α2 2 β2 ( )w0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

( ) + α2 β2 ( )−  + 2 α ν α ( )xx0 ,x y
−  + 1 ν

( ) + α2 β2 ( )−  + 2 β ν β ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

 +  + 

eq4p4  − ( )zz0 ,x y γ4 4 ( )zz3 ,x y γ3 ( ) + α2 β2 ( ) + 4 α3 4 β2 α ( )u0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

( ) + α2 β2 ( ) + 4 α2 β 4 β3 ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

( ) + α2 β2 ( ) +  +  + α2 ν β2 ν α2 β2 ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

 +  + 

eq1p5  + ( )yy1 ,x y γ ( )yy2 ,x y  =  := 

−  −  −  − 
( ) + 1 ν α β ( )u0 ,x y

 − 1 ν
α2 ( )v0 ,x y

2 β2 ( )v0 ,x y
 − 1 ν

ν β ( )zz0 ,x y
 − 1 ν

eq2p5 −  + ( )yy0 ,x y γ2 2 ( )yy3 ,x y γ =  := 

−  +  − 
( ) + 2 α2 β 2 β3 ( )w0 ,x y

−  + 1 ν
α β ( )xx0 ,x y

−  + 1 ν
( ) −  +  − β2 ν α2 α2 ν 2 β2 ( )yy0 ,x y

−  + 1 ν

eq3p5 −  − ( )yy1 ,x y γ3 3 ( )yy2 ,x y γ2 ( ) +  +  + α3 β ν α β3 ν 3 α β3 3 α3 β ( )u0 ,x y
−  + 1 ν

− =  := 

( )−  −  +  +  + α4 ν α2 β2 ν 5 α2 β2 4 β4 α4 ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

 − 

( ) +  +  + β ν α2 β3 ν α2 β β3 ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

 − 

eq4p5  − ( )yy0 ,x y γ4 4 ( )yy3 ,x y γ3 ( ) +  + 8 α2 β3 4 α4 β 4 β5 ( )w0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

( )−  − 2 α β3 2 α3 β ( )xx0 ,x y
−  + 1 ν

 + 

( ) −  +  −  −  + α4 ν 4 α2 β2 β4 ν 3 β4 α4 2 α2 β2 ν ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

 + 

eq1p6  + ( )xx1 ,x y γ ( )xx2 ,x y  =  := 

−  −  −  − 
( ) + 1 ν α β ( )v0 ,x y

 − 1 ν
β2 ( )u0 ,x y

2 α2 ( )u0 ,x y
 − 1 ν

ν α ( )zz0 ,x y
 − 1 ν

eq2p6 −  + ( )xx0 ,x y γ2 2 ( )xx3 ,x y γ =  := 

−  −  + 
( ) + 2 β2 α 2 α3 ( )w0 ,x y

−  + 1 ν
( )−  +  −  + β2 β2 ν 2 α2 α2 ν ( )xx0 ,x y

−  + 1 ν
α β ( )yy0 ,x y

−  + 1 ν
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Рисунок Е.2 – Система алгебраїчних рівнянь для виводу символічного 

розв᾽язку тривимірної крайової задачі математичної фізики статичної теорії 

пружності 

  

eq3p6 −  − ( )xx1 ,x y γ3 3 ( )xx2 ,x y γ2 ( ) +  −  −  − β4 ν α2 β2 ν 4 α4 5 α2 β2 β4 ( )u0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

( )−  −  −  − α3 β ν α β3 ν 3 α3 β 3 α β3 ( )v0 ,x y
−  + 1 ν

 + 

( )−  −  −  − α3 ν β2 ν α α3 β2 α ( )zz0 ,x y
−  + 1 ν

 + 

eq4p6  − ( )xx0 ,x y γ4 4 ( )xx3 ,x y γ3 ( ) +  + 4 α5 4 α β4 8 α3 β2 ( )w0 ,x y
−  + 1 ν

 =  := 

( ) +  +  −  −  − β4 ν α4 ν 2 α2 β2 ν β4 4 α2 β2 3 α4 ( )xx0 ,x y
−  + 1 ν

 + 

( )−  − 2 α β3 2 α3 β ( )yy0 ,x y
−  + 1 ν

 + 
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Е.2 Символічний розв᾽язок тривимірної задачі теорії пружності 

 

 

Символічний розв’язок задачі теорії пружності для переміщень 

зображений на рис. Г.3, функції 𝑢𝑢0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝜐𝜐0(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑤𝑤0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 

  𝑦𝑦𝑦𝑦0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦),  𝑧𝑧𝑧𝑧0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) замінені їх початковими аналогами: змінними 

𝑈𝑈0, 𝑉𝑉0 , 𝑊𝑊0, 𝑋𝑋0 , 𝑌𝑌0, 𝑍𝑍0.  
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Рисунок Е.3 – Символічний розв'язок тривимірної крайової задачі 

математичної фізики статичної теорії пружності 

 

Після підстановки цих виразів у формули (3.4) з основного тексту 

дисертації визначаються інші напруження xyyx τσσ ,,  зображені рис. Е.4. 
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Рисунок Е.4 – Напруження xyyx τσσ ,,  символічного розв'язку 

тривимірної задачі математичної фізики статичної теорії пружності 
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Е.3 Диференційні оператори символічного розв᾽язку двовимірних і 

тривимірних задач математичної фізики за методом початкових функцій 

 

 

Символічний розв'язок тривимірної задачі математичної фізики статичної 

теорії пружності в формі диференційних операторів показаний на рис Е.5. 
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Рисунок Е.5 – Диференційні оператори символічного розв’язку 

тривимірної задачі математичної фізики статичної теорії пружності 

Символічний розв'язок двовимірної задачі математичної фізики статичної 
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теорії пружності в формі диференційних операторів показаний на рис Е.6. 
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Рисунок Е.6 – Оператори символічного розв’язку двовимірної задачі 

теорії пружності 

Розв'язок для xσ  будується у формі: 
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де  - диференціальні оператори, які рівні, рис. Е.7. 

 

,    
 

,      
 

,   
 

.    
 

 

Рисунок Е.7 – Оператори символічного розв’язку двовимірної задачі 

теорії пружності для напруження σx 

 

Диференційні оператори символічного розв'язоку двовимірної задачі 

математичної фізики статичної теорії пружності у полярній системі наведені на 

рис Е.8. 
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Рисунок Е.8 – Диференційні оператори символічного розв’язку задачі 

математичної фізики статичної теорії пружності в полярних координатах. 

 

Диференційні оператори розв’язку рис. Е.8 записані у формі символічних 

тригонометричних функцій. Для отримання дійсного розв’язку необхідно 

тригонометричні функції розкласти у ряди Маклорена, змінити символ α на 

похідну  в рядах, потім виконати операції диференціювання над початковими 

функціями [156]. 
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Для циліндричної системи координат розглядається осесиметрична 

задача, вводиться спрощуючий запис похідних: 

 

 

 

 
 

Позначення в інструментальній системі: . Вид 

диференційних операторів рис. Е.9. 
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Рисунок Е.9 – Диференційні оператори розв’язку осесиметричної задачі 

в циліндричних координатах 

 

Символічний розв’язок рис. Е.9 включає в себе тригонометричні функції, 

які розкладаються в ряди Маклорена. Ряди включають в себе похідні від 

початкових функцій. Для того щоб отримати дійсний розв’язок кожної 

конкретної задачі теорії пружності необхідно задати початкові функції і 

розв’язати систему диференційних рівнянь. 
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Е.4 Аналітичне доведення теореми ортогональності диференційних 

операторів символічного розв’язку 

 

 

На рисунку Е.10 показані аналітичні результати доведення теореми 

ортогональності для початкової функції X0 

 

“Доведення ортогональності” 
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Рисунок Е.10 – Доведення теореми ортогональності для початкової функції X0 
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За подібною схемою виконуються доведення для інших функцій. 

Використовується основна тригонометрична тотожність. Результат роботи 

програми в інструментальній системі наступний, рис. Е.11 . 

 

“Після спрощень” 

 

 

 

 

 

 

 
 

“В результаті” 

 
 

 

Рисунок Е.11 – Результати аналітичних перетворень доведення теореми 

ортогональності для початкових функцій 

 

Результати на рис. Е.11 вимагають додаткового аналізу, тому що 

використовується символічна форма запису. Однак, згідно з методом 

початкових функцій В. З. Власова у формулах рис. Е.10 при розкладанні в ряд 

Маклорена операційних функцій виконується множення оператора на 

відповідну початкову функцію, а потім виконується заміна на диференціали. В 

силу цього, за допомогою перетворення Фур'є для будь-якого z доводяться 

рівності з рис. Е.11. В інструментальній системі показані результати для 

початкової функції 0U  на рис. Е.12. 
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“Операторна рівність” 

 

“Пряме перетворення Фур'є по змінній z” 

 

 

“Сума перетворень” 

 
 

 
 

“Обернене перетворення Фур’є” 

 

 
Рисунок Е.12 – Результат прямого і оберненого перетворення Фур᾽є для 

початкової функції U0 

 

В рис. Е.12 на прикладі виразу для u0(x, y) = U0 здійснюється пряме 

перетворення Фур᾽є, результатом якого є сама функція u0(x, y) помножена на 

функцію Дірака. Після оберненого перетворення доводиться, що початкова 

функція u0(x, y) стає рівною сама собі, незалежно від того, що спочатку над нею 

проводяться символічні операції. На результат, суттєво впливає знак, який 

знаходиться перед перетворенням Фур'є кожної з операційних функцій, а форма 

самого перетворення не враховується, тому що всі перетворення взаємно 

спрощуються.  
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Аналогічно для U (рис. Е.13): 

 
“Після спрощень” 

 

 

 

 

 

 

 
 

“В результаті” 
 

 
 

Рисунок Е.13 – Перевірка теореми ортогональності для тривімірного 

символічного розв᾽язку 

 

Позначення U_, V_, …, Z_ рис. Е.13 введені в програмі інструментальної 

системи для позначення символічного розв᾽язку. 

 

  



202 
Е.5 Комплексний символічний розв'язок тривимірної задачі теорії 

пружності 

 

Символічний розв'язок тривимірної задачі математичної фізики статичної 

теорії пружності в комплексному виді з експонентними функціями на рис Е.14. 

Він був отриманий в інструментальній системі. 
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Рисунок Е.14 – Символічний комплексний розв'язок тривимірної задачі 

теорії пружності. 

 

Виведення розв'язку рис. Е.14 є складною задачею, яка автоматизована на 

ЕОМ. Розв'язок поданий у машинному вигляді з наступними позначеннями: 

beta – символ β; 

Г – оператор γ; 

% i – уявна одиниця; 

% e – число e (експонента). 

 

 

  



207 
Е.6 Комплексний символічний розв’язок двовимірної задачі теорії 

пружності 

 

 

Розв’язок приведений на рис. Е.15 

 

        

 

 

, 

 

  

 

, 

 

 

, 

 

 



208 
, 

 

 

 

 
 

Рисунок Е.15 – Символічний комплексний розв'язок двовимірнох задачі 

теорії пружності. 
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Додаток Ж 

 

 

Ж.1 Тривимірна задача теорії пружності під дією рівномірно 

розподіленого статичного навантаження, прикладеного під кутом до 

горизонту 

 

 

На рисунку Ж.1 зображена задача теорії пружності для тривимірного 

масиву 

 

 
Рисунок Ж.1 – Тривимірна задача під дією рівномірного навантаження, 

прикладеного під кутом η до горизонту 
 

Коефіцієнти подвійних рядів: 

 

𝑈𝑈0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦,∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

𝑉𝑉0(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦,∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

𝑊𝑊0(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑆𝑆
𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝜋𝜋

𝑅𝑅
𝑦𝑦,∞

𝑚𝑚=1
∞
𝑛𝑛=1

   (Ж.1) 

 

Мають громоздкий вид, зображений на рис. Ж.2. 
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Рисунок Ж.2 – Коефіцієнти подвійних тригонометричних рядів 

тривимірної задачі 

 

 

Ж.2. Двовимірна задача теорії пружності для товстої плити 

 

 

Двовимірна задача теорії пружності для вільно обпертої по краях товстої 

плити під дією навантаження постійної інтенсивності P є менш громіздкою. Її 

розв'язок знаходиться у вигляді рядів: 

 

𝑈𝑈0 = ∑ 𝑢𝑢𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼𝑛𝑛𝑥𝑥)∞
𝑛𝑛=1 ,𝑉𝑉0 = ∑ 𝑣𝑣𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝑛𝑛𝑥𝑥)∞

𝑛𝑛=1 ,
𝑌𝑌0 = ∑ 𝑦𝑦𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝑛𝑛𝑥𝑥)∞

𝑛𝑛=1 , 𝑋𝑋0 = ∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼𝑛𝑛𝑥𝑥)∞
𝑛𝑛=1 ,

𝛼𝛼𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑙𝑙

,
  (Ж.2) 

 
де l – довжина плити. 

 

Висота плити h. Підстановка (Ж.2) в символічний розв'язок п. 3.2 

основного тексту дисертації (рис. 3.3) і перетворення на інструментальній 
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системі із символічної форми в формульну дає результат, рис. Ж.3. 
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Рисунок Ж.3 – Формульний розв’язок крайової двовимірної задачі теорії 

пружності 

 

Далі, виконується процедура Гальоркіна, складається й розв’язується 

система рівнянь: 

 

�
∫ 𝑌𝑌|𝑦𝑦=ℎ
𝑙𝑙
0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝑚𝑚𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑃𝑃𝑙𝑙0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝑚𝑚𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥,

∫ 𝑋𝑋|𝑦𝑦=ℎ
𝑙𝑙
0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝑚𝑚𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0,

  (Ж.3) 

𝑦𝑦𝑛𝑛 = 0, 𝑥𝑥𝑛𝑛 = 0,    
 

розв'язок у виді коефіцієнтів подвійних рядів (Ж.2): 
 

𝑢𝑢𝑛𝑛 = −4𝑃𝑃𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ�𝑒𝑒ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛−1��𝑒𝑒ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛+1�(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢(𝛼𝛼𝑛𝑛𝑙𝑙)−1)(𝜈𝜈−1)
𝛼𝛼𝑛𝑛𝑙𝑙(2𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛+1−𝑒𝑒2ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛)(2𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛−1+𝑒𝑒2ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛)

,

𝑣𝑣𝑛𝑛 =
−4𝑃𝑃𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛�𝑒𝑒2ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛−1+ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛�𝑒𝑒2ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛+1��(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑢𝑢(𝛼𝛼𝑛𝑛𝑙𝑙)−1)(𝜈𝜈−1)

𝛼𝛼𝑛𝑛𝑙𝑙(2𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛+1−𝑒𝑒2ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛)(2𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛ℎ𝛼𝛼𝑛𝑛−1+𝑒𝑒2ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛)

 (Ж.4) 

 

Підстановка (Ж.4) в (Ж.2), а потім (Ж.2) в формули рис. Ж.3 дає 
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розв'язок двовимірної задачі. Для побудови графіків здійснюється перехід до 

безрозмірних величин довжини  й висоти плити [126]. Фрагмент програми для 

інструментальної системи приведений у додатку Є (див. п. Є.1.2). 

На рис. Ж.4 зображені графіки результатів для двовимірної задачі. 

 

 

 
 

Рисунок Ж.4 – Графіки переміщень і напружень U, V, Y, X 
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Ж.3 Тривимірна задача теорії пружності для багатошарового тіла під 

дією рівномірно розподіленого статичного навантаження 

 

 

Задача. Задача про рівновагу двошарового масиву під дією вертикального 

рівномірно розподіленого навантаження p, прикладеного по верхній площині 

масиву z = 0. Довжина опори 2c, ширина 2d, відстань між опорами по осі x – a, 

по y – b. Площина контакту ідеально гладка. 

Розв᾽язання. На площині контакту дотичні напруження  

U4 = 0, U5 = 0 рівні нулю, а в переміщенні 𝑈𝑈1 = 𝐺𝐺𝑢𝑢 наявний розрив 

неперервності. При цьому переміщення 𝑈𝑈2 = 𝐺𝐺𝜐𝜐 і нормальні напруження 𝑈𝑈4 =

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑑𝑑,𝑈𝑈6 = 𝜎𝜎𝑑𝑑, змінюються неперервно. 

Вводиться початкова функція нижнього шару масиву у вигляді 

розкладання в ряд 

 

𝑈𝑈10
′(𝑥𝑥) = ∑ 𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 ′ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑦𝑦∞

𝑛𝑛=2,4,6 ,   (Ж.5) 

 

У позначеннях для інструментальної системи 𝑈𝑈10
′ → 𝑈𝑈1𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚1. Для 

визначення невідомих коефіцієнтів розкладань 𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 ,𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 , 𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 ′ початкових 

функцій 𝑈𝑈10,𝑈𝑈20,𝑈𝑈10
′ необхідно розв’язати систему алгебраїчних рівнянь на 

інструментальній систем. 

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑇𝑇41

(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 + 𝑇𝑇32
(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1,ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 = 0,

𝑇𝑇51
(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 + 𝑇𝑇52

(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1,ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 = 0,

𝑇𝑇61
(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1,ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 + 𝑇𝑇52

(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1,ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 +
+𝑇𝑇61

(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺2,ℎ2)𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 ′ = 4
𝑐𝑐𝑑𝑑𝛼𝛼𝑛𝑛𝛽𝛽𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑑𝑑,

𝑇𝑇41
(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1,ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 + 𝑇𝑇342

(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1,ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛𝑚𝑚0 + 𝑇𝑇31
(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺2,ℎ2)𝑢𝑢1𝑛𝑛𝑚𝑚0 ′ = 0,

 (Ж.6) 

 

де коефіцієнти 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑛𝑛)∗ й 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑛𝑛) - числова форма операторів 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗∗  і 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗. 
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Першим, другим і четвертим рівняннями системи (Ж.6) задається умова 

відсутності напружень U4, U5 на площині контакту шарів та на нижній 

граничній площині масиву. Другою умовою – умова рівноваги для напруження 

U6 на нижній площині тіла. Програма на мові інструментальної системи 

змінюється на етапі побудови системи алгебраїчних рівнянь (див. п. Є.1.4 

додатку Є). 

На графіках зображені переміщення й напруження для даного прикладу. 

Розміри й пружні характеристики взяті ті ж, що й у попередньому прикладі. 

Вибираються два, а потім три члени числових рядів. Для двох членів, рис. Ж.5. 

 

 

 
 

Рисунок Ж.5 – Переміщення й напруження у двошаровому масиві 

тривимірної задачі для двох членів ряду 
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Для трьох членів ряду графіки на рис. Ж.6. 

 

 

 

 
Рисунок Ж.6 – Переміщення й напруження в двошаровому масиві 

тривимірної задачі для трьох членів ряду 
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Ж.4 Переміщення і напруження першого шару багатошарової плити 

 

 

Нижче на рис. Ж.7 зображені формули переміщень і напружень, отримані 

на інструментальній системі. 

 

 
 

Рисунок Ж.7 – Формульний розв’язок першого шару двовимірної 

багатошарової задачі теорії пружності 
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Ж.5 Двовимірна задача теорія пружності для багатошарового тіла під 

дією рівномірно розподіленого статичного навантаження 

 

 

Задача. Задача про рівновагу двошарової плити під дією вертикального 

рівномірно розподіленого навантаження p, прикладеного по верхній площині 

плити. Ширина опори плити – 2c, відстань між опорами – a. Площина контакту 

між шарами ідеально гладка. 

Розв᾽язання. Дотичні напруження U3 = 0 рівні нулю, а в переміщенні 

присутній 𝑈𝑈1 = 𝐺𝐺𝑢𝑢 наявний розрив неперервності. При цьому переміщення 

𝑈𝑈2 = 𝐺𝐺𝜐𝜐 й нормальне напруження 𝑈𝑈4 = 𝜎𝜎𝑦𝑦 змінюються неперервно. 

Вводиться початкова функція нижнього шару плити в вигляді 

розкладання в ряд 

 

𝑈𝑈10
′(𝑥𝑥) = ∑ 𝑢𝑢1𝑛𝑛0

′ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑥𝑥∞
𝑛𝑛=2,4,6 .    (Ж.7) 

 

В позначеннях інструментальної системи 𝑈𝑈10
′ → 𝑈𝑈1𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚1. Для 

визначення невідомих коефіцієнтів розкладань 𝑢𝑢1𝑛𝑛0 ,𝑢𝑢2𝑛𝑛0 , 𝑢𝑢1𝑛𝑛0
′ початкових 

функцій 𝑈𝑈10,𝑈𝑈20,𝑈𝑈10
′ розв’язується система рівнянь: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑇𝑇31

(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛0 + 𝑇𝑇32
(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛0 = 0,

𝑇𝑇41
(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛0 + 𝑇𝑇42

(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛0 + 𝑇𝑇41
(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺2,ℎ2)𝑢𝑢1𝑛𝑛0

′ =

                                                                                                 = − 2𝜕𝜕
𝑐𝑐𝛼𝛼𝑛𝑛

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼𝑛𝑛 𝑐𝑐,

𝑇𝑇31
(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢1𝑛𝑛0 + 𝑇𝑇32

(𝑛𝑛)∗(𝜈𝜈1,𝐺𝐺1, ℎ1)𝑢𝑢2𝑛𝑛0 + 𝑇𝑇31
(𝑛𝑛)(𝜈𝜈1,𝐺𝐺2, ℎ2)𝑢𝑢1𝑛𝑛0

′ = 0,

 (Ж.8) 

 

де коефіцієнти 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑛𝑛)∗ й 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑛𝑛) - формульна (алгебраїчна) форма операторів  

∗
jiL  і jiL . 

Першим і третім рівняннями системи (Ж.8) виражається умова 

відсутності напружень U3 на площині контакту шарів і на нижній граничній 



218 
площині плити. Другою умовою – умова рівноваги для напруження U4 на 

нижній площині плити. Програму для інструментальної системи див. у додатку 

Є (п. Є.1.6). 

На графіках зображені переміщення й напруження для даного прикладу. 

Розміри й пружні характеристики взяті ті ж, що й у попередньому прикладі. 

Беруться два, а потім три члени числових рядів. Для двох членів, рис. Ж.8. 

 

 

 

 
 

Рисунок Ж.8. – Переміщення й напруження двовимірної задачі для двох 

членів рядів 
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Для трьох членів рядів графіки на рис. Ж.9. 
 

 

 

 
 

Рисунок Ж.9 – Переміщення й напруження двовимірної задачі для трьох 

членів рядів 
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Ж.6 Тривимірна задача теорії пружності для багатошарової пружної 

основи під дією рівномірно розподіленого статичного навантаження 

 

 

Приклад тривимірної основи. Задача про рівновагу двошарової пружної 

основи під дією вертикального рівномірно розподіленого навантаження p, 

прикладеного по верхній площині основи z = h. Довжина основи |𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴2|, 

ширина 21 BB − , висота h. Відрізки дії навантаження p[𝑎𝑎1,𝑎𝑎2] і [𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2], при 

цьому 𝐴𝐴1 < 𝑎𝑎1 < 𝑎𝑎2 < 𝐴𝐴2 і 𝐵𝐵1 < 𝑏𝑏1 < 𝑏𝑏2 < 𝐵𝐵2. Вводиться припущення, що 

основа розташована на твердому материку, причому між материком і основою 

відсутнє тертя. 

Для розв'язання задачі обирається система координат, рис. (Ж.10). 

 

 

Рисунок Ж.10 –Тривимірна задача для двошарової пружної основи 

 

На початковій площині 𝑧𝑧 = 0 переміщення 𝑈𝑈3 й дотичні напруження 

𝑈𝑈4,𝑈𝑈5 рівні 0, отже необхідно в формулі (Ж.9) 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∑ ∫ ∫ (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0(𝛼𝛼, 𝛽𝛽) ++∞
−∞

+∞
−∞

4
𝑖𝑖=1                                                

+𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗ + 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧, 𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝜐𝜐𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼, 𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗∗(𝛼𝛼,𝛽𝛽) +     (𝑠𝑠 = 1,9)
+𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑧𝑧,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝜔𝜔𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗∗∗(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑑𝑑𝛼𝛼𝑑𝑑𝛽𝛽,   

  (E.9) 
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покласти 𝑢𝑢30 = 𝑢𝑢30

∗ = 𝑢𝑢30
∗∗ = 𝑢𝑢30

∗∗∗ = 0, 𝑢𝑢40 = 𝑢𝑢40
∗ = 𝑢𝑢40

∗∗ = 𝑢𝑢40
∗∗∗ = 0, 𝑢𝑢50 =

𝑢𝑢50
∗ = 𝑢𝑢50

∗∗ = 𝑢𝑢50
∗∗∗ = 0. Для визначення інших невідомих функцій 

використовуються граничні умови задачі на верхній площині 𝑧𝑧 = ℎ.  

У тривимірному випадку застосовується подвійне інтегрування, береться 

подвійний інтеграл Фур'є від навантаження 𝑝𝑝(𝜆𝜆, 𝜂𝜂). 
 

𝑝𝑝(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 1
4𝜋𝜋
∫ ∫ 𝑑𝑑𝛼𝛼𝑑𝑑𝛽𝛽 ∫ ∫ 𝑝𝑝(𝜆𝜆, 𝜂𝜂) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼(𝜆𝜆 − 𝑥𝑥) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽(𝜂𝜂 − 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝜆𝜆𝑑𝑑𝜂𝜂𝑏𝑏2

𝑏𝑏1
𝑎𝑎2
𝑎𝑎1

+∞
−∞

+∞
−∞  (Ж.10) 

 

Далі формуються рівняння, з яких знаходяться початкові функції 

𝑢𝑢𝑖𝑖0,𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗, 𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗∗, 𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗∗∗(𝑠𝑠 = 1,2,6) при нульових 𝑢𝑢𝑖𝑖0,𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗, 𝑢𝑢𝑖𝑖0
∗∗, 𝑢𝑢𝑖𝑖0

∗∗∗(𝑠𝑠 = 3,4,5). На 

ЕОМ розрахунки виконуються для скінченних меж оскільки взяття подвійного 

інтеграла від виразу (Д.8) є складною задачею (інтеграли не обчислюються у 

відомих функціях і можуть бути обчислені лише чисельно). Ці межі – змінні A1і 

A2. На скріншоті рис. Ж.11 зображені вхідні дані задачі. 

 

 

 

Рисунок Ж.11 – Скріншот із інструментальної системи введених вхідних 

даних тривимірної задачі для двошарової пружної основи 
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Фрагмент програми на вхідній мові інструментальної системи 

приведений у додатку Є (п. Є.1.8). Вид графіків розв᾽язку, рис. Ж.12. 

 

 

 

 
 

Рисунок Ж.12 – Переміщення й напруження тривимірної задачі для 

двошарової пружної основи 
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Додаток З 

 

 

З.1 Фрагменти програм інструментальної системи 

 

З.1.1 Програмна реалізація схеми розв᾽язання тривимірної задачі 

теорії пружності для масиву 

 

 

#Підключення бібліотеки підпрограм 

restart;  

with(vlasov): 

#Вибір типу символічного розв᾽язку 

operators(v_axes=cartesian,v_dimension=3,v_axe=z,v_type=bigarmonic): 

#Запис початкових функцій 

Dnm:=0; Enm:=0; Fnm:=0;  

Uo:=Sum(Sum(Anm*sin(a[n]*x)*cos(b[m]*y),m=1..p),n=1..p); 

Vo:=Sum(Sum(Bnm*cos(a[n]*x)*sin(b[m]*y),m=1..p),n=1..p); 

Wo:=Sum(Sum(Cnm*sin(a[n]*x)*sin(b[m]*y),m=1..p),n=1..p); 

Xo:=Sum(Sum(Dnm*sin(a[n]*x)*cos(b[m]*y),m=1..p),n=1..p); 

Yo:=Sum(Sum(Enm*cos(a[n]*x)*sin(b[m]*y),m=1..p),n=1..p); 

Zo:=Sum(Sum(Fnm*sin(a[n]*x)*sin(b[m]*y),m=1..p),n=1..p); 

Xh:=0; Yh:=0; Zh:=Q; H:=h; Dr:=E*H^3/3/(1-nu^2); 

#Перетворення символічного розв᾽язку в формульний 

Unm:=nm(Luu,Uo)+nm(Luv,Vo)+nm(Luw,Wo)+nm(Lux,Xo) 

+nm(Luy,Yo)+nm(Luz,Zo): 

Vnm:=nm(Lvu,Uo)+nm(Lvv,Vo)+nm(Lvw,Wo)+nm(Lvx,Xo) 

+nm(Lvy,Yo)+nm(Lvz,Zo): 

Wnm:=nm(Lwu,Uo)+nm(Lwv,Vo)+nm(Lww,Wo)+nm(Lwx,Xo) 

+nm(Lwy,Yo)+nm(Lwz,Zo): 

Xnm:=nm(Lxu,Uo)+nm(Lxv,Vo)+nm(Lxw,Wo)+nm(Lxx,Xo) 

+nm(Lxy,Yo)+nm(Lxz,Zo): 
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Ynm:=nm(Lyu,Uo)+nm(Lyv,Vo)+nm(Lyw,Wo)+nm(Lyx,Xo) 

+nm(Lyy,Yo)+nm(Lyz,Zo): 

Znm:=nm(Lzu,Uo)+nm(Lzv,Vo)+nm(Lzw,Wo)+nm(Lzx,Xo)+nm(Lzy,Yo)+nm(Lzz,Zo): 

sigmaxnm:=nm(Au,Uo)+nm(Av,Vo)+nm(Aw,Wo)+nm(Ax,Xo) 

+nm(Ay,Yo)+nm(Az,Zo): 

sigmaynm:=nm(Bu,Uo)+nm(Bv,Vo)+nm(Bw,Wo)+nm(Bx,Xo)+nm(By,Yo)+nm(Bz,Zo): 

taunm:=nm(Cu,Uo)+nm(Cv,Vo)+nm(Cw,Wo)+nm(Cx,Xo)+nm(Cy,Yo)+nm(Cz,Zo): 

Unm:=simplify(Unm); Vnm:=simplify(Vnm); Wnm:=simplify(Wnm); 

Xnm:=simplify(Xnm); Ynm:=simplify(Ynm); Znm:=simplify(Znm);  

sigmaxnm:=simplify(sigmaxnm); sigmaynm:=simplify(sigmaynm); 

taunm:=simplify(taunm); 

#Запис граничних умов 

Zh:=int(int(Zh*sin(a[n]*x)*sin(b[m]*y), x=0..S),y=0..R); 

#Процедура Галеркіна 

Xnm:=galerkin(Xnm,sin(a[n]*x),cos(b[m]*y)); 

Ynm:=galerkin(Ynm,cos(a[n]*x),sin(b[m]*y)); 

Znm:=galerkin(Znm,sin(a[n]*x),sin(b[m]*y)); 

a[n] := n*Pi/S; 

b[m] := m*Pi/R; 

p := 20; nmb := 1; 

equx:=eval(Xnm,z=H)=Xh; #Побудова алгебраїчної системи рівнянь 

equy:=eval(Ynm,z=H)=Yh; equz:=eval(Znm,z=H)=Zh; 

#Розв᾽язання системи рівнянь, знаходження коефецієнтів Anm,Bnm,Cnm 

res:=solve({equx,equy,equz},[Anm,Bnm,Cnm]): assign(%): 

'Anm'=Anm; 'Bnm'=Bnm; 'Cnm'=Cnm; 

Mxt := -Dr*(diff(Wnm, x $ 2) + nu*diff(Wnm, y $ 2)); 

Myt := -Dr*(diff(Wnm, y $ 2) + nu*diff(Wnm, x $ 2)); 

Mxyt := -Dr*(1 - nu)*diff(diff(Wnm, x), y); unprotect(gamma); 

gamma := sqrt(a[n]^2 + b[m]^2); 
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З.1.2 Програмна реалізація схеми розв᾽язання двовимірної задачі 

теорії пружності для плити 

 

 

#Підключення бібліотеки підпрограм 

restart;  

libname := libname, FileTools:-JoinPath([kernelopts(homedir), "vlasov.mla"]); 

#Виклик процедури для отримання символічного розв᾽язку 

operators(vaxes=cartesian,vdimension=2,vtype=bigarmonic): 

#Запис початкових функцій 

Cn:=0; Dn:=0;  

Uo:=Sum(An*cos(a[n]*x),n=1..p); 

Vo:=Sum(Bn*sin(a[n]*x),n=1..p); 

Xo:=Sum(Cn*cos(a[n]*x),n=1..p); 

Yo:=Sum(Dn*sin(a[n]*x),n=1..p); 

Xh:=0; Yh:=-P;  

#Перетворення символічного розв᾽язку в формульний 

Vn:=n(Lvu,Uo)+n(Lvv,Vo)+n(Lvx,Xo)+n(Lvy,Yo); 

Xn:=n(Lxu,Uo)+n(Lxv,Vo)+n(Lxx,Xo)+n(Lxy,Yo); 

Yn:=n(Lyu,Uo)+n(Lyv,Vo)+n(Lyx,Xo)+n(Lyy,Yo); 

Un:=n(Luu,Uo)+n(Luv,Vo); 

sigmaxn:=n(Au,Uo)+n(Av,Vo)+n(Ax,Xo)+n(Ay,Yo): 

Un:=simplify(Un); Vn:=simplify(Vn); Xn:=simplify(Xn): Yn:=simplify(Yn):  

sigmaxn:=simplify(sigmaxn); taun:=Xn; sigmayn:=Yn; 

#Граничні умови задачі 

Yh:=integral(Yh*sin(a[n]*x), x=0..S); 

#Процедура Галеркіна 

Xn:=galerkin2D(Xn,cos(a[n]*x)); 

Yn:=galerkin2D(Yn,sin(a[n]*x)); 

a[n] := n*Pi/S; 

p := 20; 

numb := 1; 
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#Побудова системи алгебраїчних рівнянь 

equx:=eval(Xn,y=h)=Xh; 

equy:=eval(Yn,y=h)=Yh; 

unprotect(gamma); 

gamma := a[n]; 

#Розв᾽язання системи алгебраїчних рівнянь 

res:=solve({equx,equy},[An,Bn]): assign(%): 

'An'=An; 'Bn'=Bn;  

… 

 

 

З.1.3 Приклад фрагменту програми реалізації схеми розв᾽язання 

тривимірної задачі теорії пружності для багатошарового масиву 

 

 

/*Підключення бібліотеки підпрограм для СКМ*/ 

kill(all)$ 

load(vlas)$ 

operators(D3,cartesian,z)$ 

/*Запис початкових функцій*/ 

Uo:U1onm*sin(an*x)*cos(bm*y)$ 

Vo:U2onm*cos(an*x)*sin(bm*y)$ 

Wo:U3onm*cos(an*x)*cos(bm*y)$ Xo:0$ Yo:0$ 

Zo:-q$ 

/*Глобальний параметр кількість шарів*/ 

n_sloy:2$ 

/*Запис початкових функцій у формі масиву*/ 

U[0,1]:Uo$ U[0,2]:Vo$ U[0,3]:Wo$ U[0,4]:Xo$ U[0,5]:Yo$ U[0,6]:Zo$ 

/*Отримання символічного розв᾽язку і автоматичне його  

перетворення в формульний для масиву почакових функцій*/ 

Lij(n_sloy,nu,G,z,U); Ai(n_sloy,nu,G,z,U); Bi(n_sloy,nu,G,z,U); Ci(n_sloy,nu,G,z,U); 

/*Запис граничних умов задачі*/ 
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Uh[4]:0$ Uh[5]:0$ Uh[6]:-q-4*q/c/d/an/bm*sin(an*c)*sin(bm*d)*cos(an*x)*cos(bm*y)$ 

/*Побудова системи алгебраїчних рівнянь*/ 

for k:1 thru n_sloy do 

(U[k,7]:sum(A[k,j]*U[0,j],j,1,6),  

U[k,8]:sum(B[k,j]*U[0,j],j,1,6),  

U[k,9]:sum(C[k,j]*U[0,j],j,1,6),  

for i:1 thru 6 do U[k,i]:ev(sum(L[k,i,j]*U[0,j],j,1,6))); 

for i:4 thru 6 do eq[i]:U[n_sloy,i]=Uh[i]; 

/*Розв᾽язання системи алгебраїчних рівнянь*/ 

prc:solve([eq[4],eq[5],eq[6]],[U1onm,U2onm,U3onm])$ --> 

U1onm:ev(rhs(prc[1][1]),z[1]=h[1],z[2]=h[2])$  

U2onm:ev(rhs(prc[1][2]),z[1]=h[1],z[2]=h[2])$ 

U3onm:ev(rhs(prc[1][3]),z[1]=h[1],z[2]=h[2])$ 

assume(n>0,m>0)$ a:2$ b:1$ h[0]:0$ h[1]:1.5*a$  

h[2]:h[1]$ nu[1]:0.3$ nu[2]:0.3$  

an:%pi*n/a$ bm:%pi*m/b$  

gamma:sqrt(an^2+bm^2)$ E:10$  

G[1]:1/2*E/(1+nu[1])$  

G[2]:10*G[1]$ q:1$ c:a/(2*sz)$ d:b/(2*sz)$  

… 
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З.1.4 Приклад фрагменту програми реалізації схеми розв᾽язання 

тривимірної задачі теорії пружності для багатошарового масиву з ідельно 

гладкою площиною контакту між шарами 

 

 

kill(all)$ 

load(vlas)$ 

operators(D3,cartesian,z)$ 

Uo:U1onm*sin(an*x)*cos(bm*y)$ 

Vo:U2onm*cos(an*x)*sin(bm*y)$ 

Wo:U3onm*cos(an*x)*cos(bm*y)$ 

Uo1:U1onm1*sin(an*x)*cos(bm*y)$ Uo2:U2onm2*cos(an*x)*sin(bm*y)$ Xo:0$ Yo:0$ 

Zo:-q$ 

n_sloy:2$ 

U[0,1]:Uo$ U[0,2]:Vo$ U[0,3]:Wo$ U[0,4]:Xo$ U[0,5]:Yo$ U[0,6]:Zo$ 

Lij(n_sloy,nu,G,z,U); Ai(n_sloy,nu,G,z,U); Bi(n_sloy,nu,G,z,U); Ci(n_sloy,nu,G,z,U); 

Uh[4]:0$ Uh[5]:0$ Uh[6]:-q-4*q/c/d/an/bm*sin(an*c)*sin(bm*d)*cos(an*x)*cos(bm*y)$ 

for k:1 thru n_sloy do ( U[k,7]:sum(A[k,j]*U[0,j],j,1,6), U[k,8]:sum(B[k,j]*U[0,j],j,1,6), 

U[k,9]:sum(C[k,j]*U[0,j],j,1,6), for i:1 thru 6 do U[k,i]:ev(sum(L[k,i,j]*U[0,j],j,1,6))); 

/*Побудова системи алгебраїчних рівнянь, врахування нових граничних умов*/ 

qq[4]:ev(U[1,4],z[1]=h[1])=Uh[4]$ 

eq[4]:ev(U[n_sloy,4],z[1]=h[1],z[2]=h[2])+ev(L[1,4,1],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])

*Uo1=Uh[4]$ qq[5]:ev(U[1,5],z[1]=h[1])=Uh[5]$ 

eq[5]:ev(U[n_sloy,5],z[1]=h[1],z[2]=h[2])+ev(L[1,5,2],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])

*Uo2=Uh[5]$ 

eq[6]:ev(U[n_sloy,6],z[1]=h[1],z[2]=h[2])+ev(L[1,6,1],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])

*Uo1=Uh[6]$  

/*Розв᾽язання системи алгебраїчних рівнянь*/ 

prc:solve([qq[4],eq[4],eq[5],eq[6]],[U1onm,U1onm1,U2onm,U2onm2,U3onm])$ 

U1onm:rhs(prc[1][1])$ 

U1onm1:rhs(prc[1][2])$ 

U2onm:rhs(prc[1][3])$ 
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U2onm2:rhs(prc[1][4])$ 

U3onm:rhs(prc[1][5])$ 

assume(n>0,m>0)$ a:2$ b:1$ h[0]:0$ h[1]:1.5*a$ h[2]:h[1]$ nu[1]:0.3$ nu[2]:0.3$ 

an:%pi*n/a$ bm:%pi*m/b$ gamma:sqrt(an^2+bm^2)$ E:10$ G[1]:1/2*E/(1+nu[1])$ 

G[2]:10*G[1]$ q:1$ c:a/(2*sz)$ d:b/(2*sz)$ 

for i:1 thru 6 do 

U[2,i]:ev(U[2,i])+ev(L[1,i,1],nu[1]=nu[2],y[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo1+ 

ev(L[1,5,2],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo2$ 

U[2,7]:ev(U[2,7])+ev(A[1,1],nu[1]=nu[2],y[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo1+ 

ev(A[1,2],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo2$ 

U[2,8]:ev(U[2,8])+ev(B[1,1],nu[1]=nu[2],y[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo1+ 

ev(B[1,2],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo2$ 

U[2,9]:ev(U[2,9])+ev(C[1,1],nu[1]=nu[2],y[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo1+ 

ev(C[1,2],nu[1]=nu[2],z[1]=h[2],G[1]=G[2])*Uo2$ 

 

 

З.1.5 Фрагмент програми реалізації схеми розв᾽язання двовимірної 

задачі математичної фізики для двошарової плити 

 

 

/*Підключення бібліотеки підпрограм*/ 

kill(all)$ 

load(vlas)$ 

/*Процедура для отримання символічного розв᾽язку*/ 

operators(D2,cartesian)$ 

/*Запис початкових функцій*/ 

Uo:U1onm*sin(an*x)$ 

Vo:U2onm*cos(an*x)$ 

Xo:0$ 

Yo:-p$ 

/*Кількість шарів в задачі*/ 

n_sloy:2$ 
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/*Запис початкових функцій в формі масиву*/ 

U[0,1]:Uo$ U[0,2]:Vo$ U[0,3]:Xo$ U[0,4]:Yo$ 

/*Формульний розв᾽язок за почтаковими функціями*/ 

Lij(n_sloy,nu,G,y,U); Ai(n_sloy,nu,G,y,U); 

/*Граничні умови задачі*/ 

Uh[3]:0$ Uh[4]:-p-2*p/c/an*sin(an*c)*cos(an*x)$ 

for k:1 thru n_sloy do ( U[k,5]:sum(A[k,j]*U[0,j],j,1,4), 

for i:1 thru 4 do U[k,i]:ev(sum(L[k,i,j]*U[0,j],j,1,4))); 

/*Побудова системи рівнянь*/ 

for i:3 thru 4 do eq[i]:U[n_sloy,i]=Uh[i]; 

/*Розв᾽язання системи рівнянь*/ 

prc:solve([eq[3],eq[4]],[U1onm,U2onm])$ 

U1onm:ev(rhs(prc[1][1]),y[1]=h[1],y[2]=h[2])$ 

U2onm:ev(rhs(prc[1][2]),y[1]=h[1],y[2]=h[2])$ 

 

 

З.1.6 Приклад фрагменту програми реалізації схеми розв᾽язання 

двовимірної задачі теорії пружності для багатошарової плити з ідельно 

гладкою площиною контакту між шарами 

 

 

kill(all)$ load(vlas)$ 

operators(D2,cartesian)$ 

Uo:U1onm*sin(an*x)$ Vo:U2onm*cos(an*x)$ Xo:0$ Yo:-p$ Uo1:U1onm1*sin(an*x)$ 

n_sloy:2$ U[0,1]:Uo$ U[0,2]:Vo$ U[0,3]:Xo$ U[0,4]:Yo$ 

Lij(n_sloy,nu,G,y,U); Ai(n_sloy,nu,G,y,U); 

Uh[3]:0$ Uh[4]:-p-2*p/c/an*sin(an*c)*cos(an*x)$ 

for i:1 thru 4 do U[1,i]:sum(L[1,i,j]*U[0,j],j,1,4); U[1,5]:sum(A[1,j]*U[0,j],j,1,4)$ 

for k:2 thru n_sloy do ( U[k,5]:sum(A[k,j]*U[0,j],j,1,4), for i:1 thru 4 do 

U[k,i]:ev(sum(L[k,i,j]*U[0,j],j,1,4))); 

qq[3]:ev(U[1,3],y[1]=h[1])=0$ 

eq[4]:ev(U[n_sloy,4],y[1]=h[1],y[2]=h[2])+ev(L[1,4,1],nu[1]=nu[2],y[1]=h[2],G[1]=G[2]



231 
)*Uo1=Uh[4]$ 

eq[3]:ev(U[n_sloy,3],y[1]=h[1],y[2]=h[2])+ev(L[1,3,1],nu[1]=nu[2],y[1]=h[2],G[1]=G[2]

)*Uo1=Uh[3]$prc:solve([qq[3],eq[4],eq[3]],[U1onm,U2onm,U1onm1])$ 

U1onm:ev(rhs(prc[1][1]))$ U2onm:ev(rhs(prc[1][2]))$ U1onm1:ev(rhs(prc[1][3]))$ 

 

 
З.1.7 Програма на мові інструментальної системи розв’язання 

двовимірної задачі теорії пружності для двошарової пружної основи 

 

 

kill(all)$ 

load(polupro)$ 

/*Підключення бібліотеки підпрограм*/ 

n_sloy:2$ 

polupro(D2,cartesian,garmonic)$ 

/*Початкові функції*/ 

U[0,2]:0$ U1[0,2]:U[0,2]$ U[0,3]:0$ U1[0,3]:U[0,3]$ 

Ph[3]:0$ Ph[4]:1/2/%pi*p(lambda)*cos(alpha*(lambda-x))$ 

trigexpand:true$ Ph[4]:trigexpand(expand(Ph[4]))$ 

/*Граничні умови*/ 

eq:equate(U,Ph)$ 

a1:-5$ a2:5$ A1:-20$ A2:20$ h[0]:0$ h[1]:2$ h[2]:h[1]$ gamma:sqrt(alpha^2+beta^2)$ 

E:10e3$ G[1]:1/2*E/(1+nu[1])$ G[2]:10*G[1]$ nu[1]:0.2$ nu[2]:0.3$ p(lambda):=-1$ 

/*Побудова і розв᾽язання системи алгебраїчних рівнянь*/ 

solvegarm(eq,f,U)$ solvegarm(eq,g,U1)$ 

for k:1 thru n_sloy do for i:1 thru 5 do U[k,i]:ev(U[k,i],eval,simp); 

assume(x>=A1); assume(x<=A2); 

for k:1 thru n_sloy do ( assume(y[k]>=h[k-1]), assume(y[k]<=h[k-1]+h[k])); 

simp:true$  

/*Глобальний параметр, точність чисельного інтегрування*/ 

integral_epsilon:0.01$ 

for t:1 thru n_sloy do (Ur[t](xp,yp):=block([r,i],r:ev(U[t,1],eval,float),r:ev(r,x=xp,y[t]=yp-
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h[t-1]), if t>1 then for i:2 thru t do r:ev(r,y[i-1]=h[i-1]), 

r:vpram(r,alpha,A1,A2),r:ev(r,eval,numer)), 

Vr[t](xp,yp):=block([r,i],r:ev(U[t,2],eval,float),r:ev(r,x=xp,y[t]=yp-h[t-1]), if t>1 then for 

i:2 thru t do r:ev(r,y[i-1]=h[i-1]), r:vpram(r,alpha,A1,A2),r:ev(r,eval,numer)), 

Xr[t](xp,yp):=block([r,i],r:ev(U[t,3],eval,float),r:ev(r,x=xp,y[t]=yp-h[t-1]), if t>1 then for 

i:2 thru t do r:ev(r,y[i-1]=h[i-1]), r:vpram(r,alpha,A1,A2),r:ev(r,eval,numer)), 

Yr[t](xp,yp):=block([r,i],r:ev(U[t,4],eval,float),r:ev(r,x=xp,y[t]=yp-h[t-1]), if t>1 then for 

i:2 thru t do r:ev(r,y[i-1]=h[i-1]), r:vpram(r,alpha,A1,A2),r:ev(r,eval,numer)), 

sx[t](xp,yp):=block([r,i],r:ev(U[t,5],eval,float),r:ev(r,x=xp,y[t]=yp-h[t-1]), if t>1 then for 

i:2 thru t do r:ev(r,y[i-1]=h[i-1]), r:vpram(r,alpha,A1,A2),r:ev(r,eval,numer))); 

… 

 

Використовується підпрограма чисельного інтегрування прямокутників 

vpram(expr,per,x1,x2) згідно п. 3.8 для формульного розв᾽язку за п. 3.6, див. розділ 

3 основного тексту дисертації. А також підпрограма 

polupro(D2,cartesian,garmonic), див. розділ 2. Її призначення – спрощення опису 

задачі в інструментальній системі. Оскільки для задачі необхідно отримати 

формульні розв᾽язки для початкових функцій згідно з формулами (4.28) - 

двовимірна крайова задача, (4.30) тривимірна (див. 4 розділ), за п. 3.6 необхідно 

не кожний раз викликати підпрограми, описані в п. 3.6, а разово описати і 

викликати polupro. Параметри polupro наступні: D2 (або D3) –обов'язковий 

параметр, який задає розмірність задачі (D2-плосказадача, 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 garmonic) – тип символічного розв'язку, garmonic (або 

опущений) – sin, cos (exponential - експонентне), для тривімірної крайової задачі 

задається змінна per, відносно якої будується символьний, потім формульний 

розв᾽язок.  
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З.1.8 Програмна реалізація розв᾽язку тривимірної задачі 

математичної фізики для багатошарової пружної основі 

 

 

/*Підключення бібліотеки підпрограм*/ 

kill(all)$  

load(polupro)$ 

/*Задання кількості шарів*/ 

n_sloy:2$ 

/*Підпрограма-процедура символічне розв᾽язання крайової задачі пружної основи*/ 

polupro(D3,cartesian,garmonic,z)$ 

U[0,3]:0$ U1[0,3]:U[0,3]$ U2[0,3]:U1[0,3]$ U3[0,3]:U2[0,3]$ U[0,4]:0$ U1[0,4]:U[0,4]$ 

U2[0,4]:U1[0,4]$ U3[0,4]:U2[0,4]$ U[0,5]:0$ U1[0,5]:U[0,5]$ U2[0,5]:U1[0,5]$ 

U3[0,5]:U2[0,5]$ 

/*Граничні умови задачі*/ 

Ph[4]:0$ Ph[5]:0$ Ph[6]:1/4/%pi^2*p(lambda,eta)*cos(alpha*(lambda-x))*cos(beta*(eta-

y))$ 

eq:equate(U,Ph)$ 

a1:-5$ a2:5$ b1:-2$ b2:2$ A1:-20$ A2:20$ B1:-10$ B2:10$ h[0]:0$ h[1]:2$ h[2]:h[1]$ 

gamma:sqrt(alpha^2+beta^2)$ E:10$ G[1]:1/2*E/(1+nu[1])$ G[2]:10*G[1]$ nu[1]:0.2$ 

nu[2]:0.3$ p(lambda,eta):=-1$ 

solvegarm(eq,f,U)$ solvegarm(eq,g,U1)$ solvegarm(eq,v,U2)$ solvegarm(eq,w,U3)$ --> 

for k:1 thru n_sloy do for i:1 thru 9 do U[k,i]:ev(U[k,i],eval,simp); 

assume(x>=A1)$ assume(x<=A2)$ assume(y>=B1)$ assume(y<=B2)$ 

for k:1 thru n_sloy do (assume(z[k]>=h[k-1]),assume(z[k]<=h[k-1]+h[k])); 

/*Інтегрування символічного розв᾽язку методом ячейок*/ 

integral_epsilon:0.001$ 

for t:1 thru n_sloy do 

(Ur[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,1],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-1],float), if t>1 

then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), 

r:ev(r,numer)), Vr[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,2],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-

1],float), if t>1 then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-
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1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), r:ev(r,numer)), 

Wr[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,3],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-1],float), if t>1 

then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), 

r:ev(r,numer)), Xr[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,4],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-

1],float), if t>1 then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-

1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), r:ev(r,numer)), 

Yr[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,5],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-1],float), if t>1 

then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), 

r:ev(r,numer)), Zr[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,6],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-

1],float), if t>1 then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-

1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), r:ev(r,numer)), 

sx[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,7],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-1],float), if t>1 

then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), 

r:ev(r,numer)), sy[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,8],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-

1],float), if t>1 then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-

1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), r:ev(r,numer)), 

tau[t](xp,yp,zp):=block([r,i],r:ev(U[t,9],float),r:ev(r,x=xp,y=yp,z[t]=zp-h[t-1],float), if t>1 

then for i:2 thru t do r:ev(r,z[i-1]=h[i-1],float),r:vcells(r,alpha,A1,A2,beta,B1,B2), 

r:ev(r,numer))); 

… 

Використані підпрограми polupro(D3,cartesian,garmonic,z) описана вище 

для двовимірної задачі і підпрограма чисельного інтегрування методом ячейок 

із п. 3.8 третього розділу. 
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З.1.9 Програмна реалізація розв᾽язку тривимірної задачі теорії 

пружності для тришарової пластини на пружній основі 

 

 

kill(all)$: 

load(vlas); 

operators(D3,cartesian,z); 

/*Крайові умови задачі*/ 

U0[1]:U[0]+c*psi_x-z*'diff(W[0],x)$ 

V0[1]:V[0]+c*psi_y-z*'diff(W[0],y)$ 

U0[2]:U[0]-c*psi_x-z*'diff(W[0],x)$ 

V0[2]:V[0]-c*psi_y-z*'diff(W[0],y)$ 

U0[3]:U[0]+z*psi_x-z*'diff(W[0],x)$ 

V0[3]:V[0]+z*psi_y-z*'diff(W[0],y)$ 

/*Початкові функції*/ 

Dnm:0$ Enm:0$ Fnm:0$ U[0]:Anm*cos(an*x)*sin(bm*y)$ 

V[0]:Bnm*sin(an*x)*cos(bm*y)$ W[0]:Cnm*sin(an*x)*sin(bm*y)$ 

X[0]:Dnm*cos(an*x)*sin(bm*y)$ Y[0]:Enm*sin(an*x)*cos(bm*y)$ 

Z[0]:Fnm*sin(an*x)*sin(bm*y)$ psi_x:Psnm*cos(an*x)*sin(bm*y)$ 

psi_y:Phnm*sin(an*x)*cos(bm*y)$ 

for i:1 thru 3 do (U0[i]:ev(U0[i],value,diff), V0[i]:ev(V0[i],value,diff), 

W0[i]:W[0],X0[i]:X[0], Y0[i]:Y[0],Z0[i]:Z[0]); 

/*Перетворення з символічного виду в алгебраїчний*/ 

for i:1 thru 3 do display(U0[i],V0[i]); 

for i:1 thru 3 do ( 

Unm[i]:nm(Luu,U0[i])+nm(Luv,V0[i])+nm(Luw,W0[i])+nm(Lux,X0[i])+nm(Luy,Y0[i])+

nm(Luz,Z0[i]), 

Vnm[i]:nm(Lvu,U0[i])+nm(Lvv,V0[i])+nm(Lvw,W0[i])+nm(Lvx,X0[i])+nm(Lvy,Y0[i])+

nm(Lvz,Z0[i]), 

Wnm[i]:nm(Lwu,U0[i])+nm(Lwv,V0[i])+nm(Lww,W0[i])+nm(Lwx,X0[i])+nm(Lwy,Y0[i

])+nm(Lwz,Z0[i]), 

Xnm[i]:nm(Lxu,U0[i])+nm(Lxv,V0[i])+nm(Lxw,W0[i])+nm(Lxx,X0[i])+nm(Lxy,Y0[i])+
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nm(Lxz,Z0[i]), 

Ynm[i]:nm(Lyu,U0[i])+nm(Lyv,V0[i])+nm(Lyw,W0[i])+nm(Lyx,X0[i])+nm(Lyy,Y0[i])+n

m(Lyz,Z0[i]), 

Znm[i]:nm(Lzu,U0[i])+nm(Lzv,V0[i])+nm(Lzw,W0[i])+nm(Lzx,X0[i])+nm(Lzy,Y0[i])+n

m(Lzz,Z0[i]), 

sigmaxnm[i]:nm(Au,U0[i])+nm(Av,V0[i])+nm(Aw,W0[i])+nm(Ax,X0[i])+nm(Ay,Y0[i])+

nm(Az,Z0[i]), 

sigmaynm[i]:nm(Bu,U0[i])+nm(Bv,V0[i])+nm(Bw,W0[i])+nm(Bx,X0[i])+nm(By,Y0[i])+

nm(Bz,Z0[i]), 

taunm[i]:nm(Cu,U0[i])+nm(Cv,V0[i])+nm(Cw,W0[i])+nm(Cx,X0[i])+nm(Cy,Y0[i])+nm(

Cz,Z0[i]), Unm[i]:map(fullratsimp,Unm[i]), Vnm[i]:map(fullratsimp,Vnm[i]), 

Wnm[i]:map(fullratsimp,Wnm[i]), Xnm[i]:map(fullratsimp,Xnm[i]), 

Ynm[i]:map(fullratsimp,Ynm[i]), Znm[i]:map(fullratsimp,Znm[i]), 

sigmaxnm[i]:map(fullratsimp,sigmaxnm[i]), sigmaynm[i]:map(fullratsimp,sigmaynm[i]), 

taunm[i]:map(fullratsimp,taunm[i]))$ 

/*Обмеження для отримання символычного розв᾽язку*/ 

assume(an>0,bm>0,h[1]>0,h[2]>0,c>0,nu>0,nu<1,x>=0,y>=0,a>0,b>0,k>0); 

/*Інтеграли задачі*/ 

Nx:int(sigmaxnm[1],z,c,c+h[1])+int(sigmaxnm[2],z,-c-h[2],-c)+int(sigmaxnm[3],z,-c,c)$ 

Ny:int(sigmaynm[1],z,c,c+h[1])+int(sigmaynm[2],z,-c-h[2],-c)+int(sigmaynm[3],z,-c,c)$ 

Qxy:int(taunm[1],z,c,c+h[1])+int(taunm[2],z,-c-h[2],-c)+int(taunm[3],z,-c,c)$ 

Mx:int(sigmaxnm[1]*z,z,c,c+h[1])+int(sigmaxnm[2]*z,z,-c-h[2],-

c)+int(sigmaxnm[3]*z,z,-c,c)$ My:int(sigmaynm[1]*z,z,c,c+h[1])+int(sigmaynm[2]*z,z,-

c-h[2],-c)+int(sigmaynm[3]*z,z,-c,c)$ Mxy:int(taunm[1]*z,z,c,c+h[1])+int(taunm[2]*z,z,-

c-h[2],-c)+int(taunm[3]*z,z,-c,c)$ 

Qx:int(Xnm[3],z,-c,c)$ Qy:int(Ynm[3],z,-c,c)$ 

enx:diff(Nx,x)+diff(Qxy,y)$ eny:diff(Ny,y)+diff(Qxy,x)$ emx:diff(Nx,x)+diff(Qxy,y)-Qx$ 

emy:diff(Ny,y)+diff(Qxy,x)-Qy$ emxy:diff(Mx,x,2)+2*diff(diff(Mxy,y),x)+diff(My,y,2)$ 

qr:-k*W[0]$ 

/*Процедура ортогоналізації Галеркіна*/ 

eq[5]:galerkin(galerkin(emxy+qr,sin(an*x),0,a),sin(bm*y),0,b)=galerkin(galerkin(-

qnm*sin(an*x)*sin(bm*y),sin(an*x),0,a),sin(bm*y),0,b)$ 

eq[4]:galerkin(galerkin(emy,sin(an*x),0,a),cos(bm*y),0,b)=0$ 
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eq[3]:galerkin(galerkin(emx,cos(an*x),0,a),sin(bm*y),0,b)=0$ 

eq[2]:galerkin(galerkin(eny,sin(an*x),0,a),cos(bm*y),0,b)=galerkin(galerkin(-

pynm*sin(an*x)*cos(bm*y),sin(an*x),0,a),cos(bm*y),0,b)$ 

eq[1]:galerkin(galerkin(enx,cos(an*x),0,a),sin(bm*y),0,b)=galerkin(galerkin(-

pxnm*cos(an*x)*sin(bm*y),cos(an*x),0,a),sin(bm*y),0,b)$ 

assume(n>0,m>0)$ an:%pi*n/a$ bm:%pi*m/b$ gamma:sqrt(an^2+bm^2)$ h[1]:0.02$  

/*Числові дані*/ 

h[2]:0.04$ c:0.09$ a:1$ b:1$ qu:1$ nu:0.28$ pxnm:0$ pynm:0$ sz:20$ E:10$ 

G[1]:(1/2)*E/(1+nu)$ G[2]:5*G[1]$ G[3]:10*G[1]$ 

/*Аналітичне інтегрування*/ 

qnm:4/a/b*'integrate('integrate(qu*sin(%pi*n*x/a)*sin(%pi*m*y/b),y,0,b),x,0,a)$ 

an:an,simp,numer$ bm:bm,simp,numer$ gamma:gamma,simp,numer$ 

qnm:qnm,integrate,simp,numer$ ratsimpexpons:true$ for i from 1 thru 5 do 

eq[i]:rootscontract(ev(eq[i],simp,numer))$ 

for i:1 thru 3 do (U[i]:0,V[i]:0,W[i]:0,X[i]:0,Y[i]:0,Z[i]:0, 

sigmax[i]:0,sigmay[i]:0,tau[i]:0)$  

equations_list:makelist(eq[j],j,1,5)$ 

globalsolve:true$ backsubst:true$ for n:1 thru sz do 

(m:n,linsolve(ev(equations_list,eval,numer),[Anm,Bnm,Psnm,Phnm,Cnm]), for i:1 thru 3 

do (U[i]:U[i]+ev(Unm[i],eval)/ev(G[i]),V[i]:V[i]+ev(Vnm[i],eval)/ev(G[i]), 

W[i]:W[i]+ev(Wnm[i],eval)/ev(G[i]),X[i]:X[i]+ev(Xnm[i],eval), 

Y[i]:Y[i]+ev(Ynm[i],eval),Z[i]:Z[i]+ev(Znm[i],eval), 

sigmax[i]:sigmax[i]+ev(sigmaxnm[i],eval), sigmay[i]:sigmay[i]+ev(sigmaynm[i],eval), 

tau[i]:tau[i]+ev(taunm[i],eval)), kill(Anm,Bnm,Psnm,Phnm,Cnm))$ globalsolve:false$ 

Ur(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) and (zp<=-c) then r:ev(U[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) 

else if (zp>=-c) and (zp<=c) then r:ev(U[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and 

(zp<=c+h[1]) then r:ev(U[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ Vr(xp,yp,zp,kk):=([r],if 

(zp>=-c-h[2]) and (zp<=-c) then r:ev(V[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and 

(zp<=c) then r:ev(V[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(V[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ Wr(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) and 

(zp<=-c) then r:ev(W[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) then 

r:ev(W[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(W[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ Xr(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) and 
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(zp<=-c) then r:ev(X[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) then 

r:ev(X[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(X[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ Yr(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) and 

(zp<=-c) then r:ev(Y[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) then 

r:ev(Y[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(Y[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ Zr(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) and 

(zp<=-c) then r:ev(Z[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) then 

r:ev(Z[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(Z[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ sx(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) and 

(zp<=-c) then r:ev(sigmax[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) then 

r:ev(sigmax[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(sigmax[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ sy(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-h[2]) 

and (zp<=-c) then r:ev(sigmay[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) then 

r:ev(sigmay[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(sigmay[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ txy(xp,yp,zp,kk):=([r],if (zp>=-c-

h[2]) and (zp<=-c) then r:ev(tau[2],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=-c) and (zp<=c) 

then r:ev(tau[3],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk) else if (zp>=c) and (zp<=c+h[1]) then 

r:ev(tau[1],x=xp,y=yp,z=zp,k=kk),r:ev(r,float))$ 

… 

 
 

З.1.10 Фрагмент програмної реалізації алгоритму побудови розв’язку 
плоскої задачі теорії пружності для півплощини 

 

 

// Рівняння теорії пружності 

tau := eval(collect(expand(tau), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

sigma[x] := eval(collect(expand(sigma[x]), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

sigma[y] := eval(collect(expand(sigma[y]), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

u := eval(collect(expand(u), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

v := eval(collect(expand(v), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

//Розв᾽язки в аналітичному вигляді 

t0 := 0; 
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'u' = 1/(2*Pi)*Int(u, xi = -a .. a); 

'v' = 1/(2*Pi)*Int(v, xi = -a .. a); 

'sigma[x]' = 1/(2*Pi)*Int(sigma[x], xi = -a .. a); 

'sigma[y]' = 1/(2*Pi)*Int(sigma[y], xi = -a .. a); 

'tau' = 1/(2*Pi)*Int(tau, xi = -a .. a); 

//Перетворення з використанням функцій vdiff, vint 

u := symbolism(u, phi); 

v := symbolism(v, phi); 

tau := symbolism(tau, phi); 

sigma[x] := symbolism(sigma[x], phi, psi); 

sigma[y] := symbolism(sigma[y], phi); 

//Радикали 

phi := y/R^2; 

tau := eval(collect(expand(tau), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

sigma[x] := eval(collect(expand(sigma[x]), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

sigma[y] := eval(collect(expand(sigma[y]), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

u := eval(collect(expand(u), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

v := eval(collect(expand(v), [u0, u1, v0, v1], recursive), x = x - xi); 

t0 := 0; 

'u' = 1/(2*Pi)*Int(u, xi = -a .. a); 

'v' = 1/(2*Pi)*Int(v, xi = -a .. a); 

'sigma[x]' = 1/(2*Pi)*Int(sigma[x], xi = -a .. a); 

'sigma[y]' = 1/(2*Pi)*Int(sigma[y], xi = -a .. a); 

'tau' = 1/(2*Pi)*Int(tau, xi = -a .. a); 

eqv := 1/(2*Pi)*Int(socr(v), xi = -a .. a) = f(x) + h - z0; 

eqsg := 1/(2*Pi)*Int(socr(sigma[y]), xi = -a .. a) = P; 

sigmay0 := Int((x - xi)^2*v0/R^4, xi = -a .. a) - 2*Pi*P; 

R := sqrt((x - xi)^2 + y^2); 

sigmay0 := 2*Pi*P; 

eq := (2 - 3*nu)/2*h + nu*Int(ln(x - xi)*sg(xi), xi = -a .. a) = Pi*G*h; 

assume(x < a, -a < x); 

eq := (2 - 3*nu)/2*h + nu*P*(ln(x + a) - ln(x - a)) - int(P/(x - xi), xi = -a .. a) = Pi*G*h; 

… 
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