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АНОТАЦІЯ 

 

 

Манько Н.І.–В. Аналітичні та чисельні підходи до розв’язання 

контактних задач механіки багатошарових слабкостисливих матеріалів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного 

твердого тіла (01 – фізико-математичні науки). – Запорізький національний 

університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню аналітичними та 

чисельними методами напружено-деформованого стану середовищ із 

слабкостисливих матеріалів та матеріалів на їх основі в умовах контактної 

взаємодії із штампами та системами штампів. При цьому виникає низка 

проблем математичного характеру, пов’язана з урахуванням властивостей 

матеріалу (слабка стисливість), особливостей контактної взаємодії, 

моделюванням нескінченних розмірів тіл тощо. Для вирішення вказаних 

проблем в процесі виконання наукового дослідження були вирішені такі 

завдання: поширено метод функцій податливості розв’язання задач контактної 

взаємодії опуклих та неопуклих штампів для пружних багатошарових основ, 

зокрема з шарами із слабкостисливих матеріалів; розвинено метод функцій 

податливості для визначення напружено-деформовано стану шарів пружної 

основи в умовах їх гладкого контакту при дії локального навантаження; 

розроблено обчислювальні підходи для ефективної реалізації отриманих на 

основі методу функцій податливості співвідношень; запропоновано спосіб 

чисельного розв’язання просторових контактних задач для тіл нескінченної 

довжини із слабкостисливих матеріалів; запропоновано спосіб чисельного 

розв’язання просторових контактних задач для тіл нескінченної довжини із 

гумовокордних матеріалів; із застосуванням розроблених чисельних підходів 
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на основі моментної схеми скінченного елемента визначено напружено-

деформований стан тіл із слабкостисливих матеріалів. 

Для розв’язання осесиметричних контактних задач для багатошарових 

основ використано метод функцій податливості. Постановка задачі передбачає 

визначення невідомої області контакту між штампом та основою і закону 

розподілу в ній контактних напружень. При цьому відомі осадка штампа, 

модулі пружності і товщини шарів основи. Умови зчепленого або гладкого 

контакту шарів можуть довільно чергуватись по глибині основи. Шари в 

основі при деформації не відстають один від одного, а нижній шар від 

півпростору. На відміну від раніше розглянутих задач форма штампу не 

обов’язково повинна бути опуклою, а область контакту – кругом. У результаті 

застосування методу функцій податливості та теорії операторів отримано 

інтегральне рівняння розглядуваної задачі. Наведено наближений спосіб його 

розв’язання. Інтегральне рівняння зведено до системи нелінійних 

алгебраїчних рівнянь відносно дискретних значень тисків. Розв’язання цієї 

системи дає змогу знайти зону контакту між штампом та основою та визначити 

невідомі контактні тиски. 

Із використанням методу функцій податливості розв’язано 

осесиметричну контактну задачу для багатошарових основ із локально діючим 

навантаженням. Постановка задачі передбачає, що навантаження 

прикладається до верхнього шару, який має гладкий контакт із нижче 

розташованою основою. Необхідно визначити зону контакту та розподіл 

контактних тисків в ній. В процесі розв’язання задачі приходимо до системи 

нелінійних рівнянь, результатом обчислення її невідомих є значення 

контактних напружень та визначення зони контакту верхнього шару з 

основою. 

Проведене порівняння результатів чисельних розрахунків із даними, 

отриманими іншими дослідниками, показує добре співпадіння. За допомогою 

описаних підходів розв’язано низку контактних задач, в тому числі і для 

слабкостисливих матеріалів. 
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Розглянуті вище задачі є осесиметричними. У випадку, якщо задачі не є 

осесиметричними, їх розв’язання аналітичними або чисельно-аналітичними 

методами, побудованими на основі методу функцій податливості, стає 

набагато складнішим. Тому для розв’язання таких задач запропоновано 

чисельні підходи на основі методу скінченних елементів. 

Застосування традиційного методу скінченних елементів не завжди дає 

адекватні результати внаслідок того, що він має низку негативних 

властивостей, таких, як ефект «хибного зсуву» та неврахування зміщень 

скінченного елемента як абсолютно жорсткого цілого. Окрім того, 

розглянутий у дослідженні клас матеріалів має таку властивість, як слабка 

стисливість, яка також не враховується у традиційному методі. Для усунення 

цих недоліків використано моментну схему скінченного елемента для 

слабкостисливого матеріалу, яка полягає у потрійній апроксимації 

компонентів вектору переміщень, тензору деформацій та функції зміни об’єму 

та з подальшим виключення з цих розкладів певних доданків. 

Об’єкти, що розраховуються, мають нескінченні розміри в одному з 

напрямків. При розрахунку таких об’єктів методом скінченних елементів 

виникає потреба в значному збільшенні кількості скінченних елементів у 

нескінченному напрямку. Це призводить до збільшення часу розрахунку 

задачі та негативно впливає на точність розрахунків. Тому для опису 

нескінченності розмірів запропоновано нескінченний просторовий скінченний 

елемент, який, завдяки спеціальним апроксимуючим функціям, дозволяє 

побудувати математичну модель нескінченного об’єкта. 

Іншим класом матеріалів, який досліджується у роботі, є гумовокордні 

матеріали, що складаються із слабкостисливої гумової матриці та тканинних 

або металевих волокон. Наявність різнорідних матеріалів унеможливлює 

безпосередні розрахунки для переважної більшості задач. Тому попередньо за 

відомими співвідношеннями проведемо гомогенізацію гумовокордних 

матеріалів. Для цього використано найбільш поширені співвідношення для 

ефективних пружних сталих волокнистих композитів: правило сумішей, 
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формули Ваніна Г. А., формули Аболіньша Д. С. Гомогенізований матеріал 

представляє собою трансверсально-ізотропний матеріал із пружними 

характеристиками, що залежать від пружних характеристик матриці та 

волокна і їх об’ємного вмісту в композиційному матеріалі. 

Для такого матеріалу також побудуємо матрицю жорсткості 

нескінченного просторового скінченного елемента на основі моментної схеми. 

В цьому випадку будемо мати подвійну апроксимацію компонентів вектора 

переміщень та компонентів тензору деформацій. Згідно моментної схеми 

скінченного елемента у розкладанні компонентів тензору деформацій 

вилучаються доданки, які містять коефіцієнти, що не входять у розкладання 

компонентів вектора переміщень. Для моделювання нескінченних розмірів 

використано спеціальні апроксимуючі функції, що дозволяють відображати 

скінченні розміри скінченного елемента у нескінченні у глобальній системі 

координат. Для розробленого скінченного елемента армування волокнами 

відбувається у площинах, паралельних одній із граней елемента, що має 

нескінченний розмір. 

Моделювання контактної взаємодії штампів із багатошаровими 

середовищами здійснювалося на основі методу скінченних елементів. 

Розв’язання задачі відбувалося у ітераційному процесі за умови 

непроникнення одного тіла в інше. На основі виконання умов рівноваги у 

вузлах скінченного елемента знаходився вектор додаткового навантаження, 

який дозволяв виконувати умови непроникнення тіл одне в одного.  

Співвідношення для розроблених нескінченних скінченних елементів з 

алгоритмом контактної взаємодії реалізовані у вигляді підсистеми ІНФІНІТІ 

програмного комплексу “МІРЕЛА+”, що дозволяє розв’язувати широке коло 

задач механіки деформівного твердого тіла, як для традиційних так і для 

гумових та гумовокордних матеріалів. Описано структуру програмного 

комплексу та особливості функціонування розробленої у дослідженні 

підсистеми ІНФІНІТІ для визначення напружено-деформованого стану 
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багатошарових областей із слабкостисливих та гумовокордних матеріалів, що 

мають нескінченні розміри. 

Одним із механічних ефектів, пов’язаних із слабкою стисливістю 

матеріалу, є випинання поверхні тришарової смуги вгору посередині між 

зонами контакту штампів із смугою, у напряму протилежному напряму 

заглиблення штампів. Проаналізовано розподіл контактних напружень та 

особливостей деформованого стану (зон контакту, прогин смуги, випинання 

бічної поверхні тощо). 

За допомогою програмного комплексу “МІРЕЛА+” розв’язано низку 

контактних задач для багатошарових середовищ. Для тришарової 

гумовокордної смуги визначено напружено-деформований стан в умовах 

контакту із системою штампів різної конфігурації (параболічний циліндр, 

еліптичний циліндр, еліптичний параболоїд). Досліджено розподіл 

максимальних стискаючих (контактних) напружень та деформацій бічної 

поверхні смуги для різних значень об’ємної долі волокна у композиті. У 

наведених результатах дані, отримані на основі визначення ефективних 

пружних характеристик за правилом сумішей, на основі теорій Ваніна Г. А. та 

Аболіньша Д. С. Значні відмінності здобутих результатів для правила сумішей 

від двох інших теорій пояснюється досить спрощеними підходами при 

отриманні цього правила, особливо при визначенні поперечних 

характеристик, що особливо важливо у разі слабкої стисливості матеріалу. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі при вивченні курсу «Механіка деформівного твердого тіла» та при 

виконанні кваліфікаційних робіт студентами спеціальності «Математика». 

Також розроблена теорія, підходи та пакет прикладних програм, представлені 

в роботі, було впроваджено та використано у відділі механіки еластомерних 

конструкцій гірничих машин Інституту геотехнічної механіки 

ім. М. С. Полякова НАН України при розрахунку та створенні гумових 

деталей машин. 
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ABSTRACT 

 

 

Manko N.I.–V. Analytical and numerical approaches to solving contact 

problems of mechanics of multilayer weakly-compressible materials. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of a Candidate of Physical and Mathematical Sciences 

in specialty 01.02.04 – mechanics of a deformable solid (01 – physical and 

mathematical sciences). – Zaporizhzhya National University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Zaporizhzhya, 2020. 

The thesis is devoted to the study by analytical and numerical methods of the 

stress-strain state of media consisting of weakly compressible materials and 

materials that based on them under conditions of contact interaction with a system 

of punches. A number of mathematical problems related to the properties of the 

material (weak compressibility), the peculiarities of contact interaction, modelling 

infinite dimension of bodies, and so on are arisen. To solve these problems the 

following tasks were determined: the method of compliance functions for solving 

problems of contact interaction of convex and non-convex dies for elastic multilayer 

bases, in particular with layers of weakly compressible materials is expanded; the 

method of compliance functions for determination of stress-strain state of elastic 

base layers under the conditions of their smooth contact under the action of local 

loading is developed; computational approaches have been developed for the 

effective implementation of the relations obtained on the basis of the method of 

compliance functions; a method for numerical solution of spatial contact problems 

for bodies of infinite length made of weakly compressible materials is proposed; a 

method for numerical solution of spatial contact problems for bodies of infinite 

length made of rubber-cord materials is suggested; the stress-strain state of bodies 

made of weakly compressible materials is determined with the application of the 

developed numerical approaches on the basis of the moment scheme of a finite 

element. 
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The method of compliance functions is used to solve axisymmetric contact 

problems for multilayer bases. The problem involves determining the unknown area 

of contact between the punch and the base and the law of distribution of contact 

voltages in it. At the same time the punch sediment the modulus of elasticity and 

thickness of the base layers are known. The conditions of the adhesion or smooth 

contact of the layers can arbitrarily alternate along the depth of the base. The layers 

at the base during deformation do not lag behind each other, and the lower layer does 

not lag behind the half-space. Unlike the tasks discussed earlier, the shape of the 

punch does not have to be convex, and the contact area is circular. As a result of 

applying the method of compliance functions and operator theory, the integral 

equation of the problem is obtained. An approximate solution is provided. The 

integral equation is reduced to a system of nonlinear algebraic equations with respect 

to discrete pressures. The solution of this system allows to find the contact area 

between the punch and the base and determine the unknown contact pressures. 

Using the method of compliance functions, the axisymmetric contact problem 

for multilayer bases with locally acting load is solved. The statement of the problem 

assumes that the load is applied to the upper layer, which has a smooth contact with 

the lower base. It is necessary to determine the contact zone and the distribution of 

contact pressures within it. In the process of solving the problem we come to a 

system of nonlinear equations. The result of calculating problem’s unknowns is the 

value of contact stresses contact voltages and determining the contact zone of the 

upper layer with the base. 

The comparison of the results of numerical calculations with the data obtained 

by other researchers shows a good coincidence. The described approaches have 

solved a number of contact problems, including for weakly compressible materials. 

The problems considered above are axisymmetric. If the problems are not 

axisymmetric, their solution by analytical or numerical-analytical methods based on 

the method of compliance functions becomes much more complicated. Therefore, 

numerical approaches based on the finite element method have been proposed to 

solve such problems. 
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The application of the traditional finite element method does not always give 

adequate results due to the fact that it has a number of negative properties, such as 

the effect of "false shift" and disregard for the displacements of the finite element as 

a completely rigid whole. In addition, the considered class of materials has such a 

property as low compressibility, which is also not taken into account in the 

traditional method. To eliminate these shortcomings, the finite element moment 

scheme for the weakly compressible material was used. The scheme consists of  a 

triple approximation of the components of the displacement vector, strain tensor and 

volume change function and further exclusion of certain terms from these 

compositions. 

The calculated objects have infinite dimensions in one of the directions. When 

calculating such objects by the finite element method, there is a need to increase the 

number of finite elements in the infinite direction significantly. This increases the 

calculation time of the problem and negatively affects the accuracy of calculations. 

Thus, to describe the infinity of dimensions, an infinite spatial finite element is 

proposed, which, thanks to special approximating functions, allows to build a 

mathematical model of the infinite object. 

Rubber-cord materials consisting of a weakly compressible rubber matrix and 

fabric or metal fibers are another class of studied materials. The presence of 

heterogeneous materials makes direct calculations impossible for the vast majority 

of problems. Therefore, we preliminarily homogenize rubber-cord materials  

according to known ratios. For this purpose, the most common relations for effective 

elastic stable fibrous composites were used: The rule of mixtures, G. A. Vanin’s 

formulae, D. S. Abolinsh’s formulae were used for this purpose. Homogenized 

material is a transversely isotropic material with elastic characteristics that depend 

on the elastic characteristics of the matrix and fiber and their content in the 

composite material. 

For such a material, we also construct a stiffness matrix of the infinite spatial 

finite element based on the moment scheme. In this case, we will have a double 

approximation of the components of the displacement vector and the components of 
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the strain tensor. According to the moment scheme of the finite element during the 

decomposition of the components of the strain tensor, the terms with coefficients, 

that are not included in the decomposition of the components of the displacement 

vector, are removed. To model infinite dimensions, special approximating functions 

are used. It allows to display finite dimensions of the finite element in infinity in the 

global coordinate system. For the developed finite element, fiber reinforcement 

takes place in planes parallel to one of the faces of the element which has an infinite 

dimension. 

Modelling contact interaction of punches with multilayer media was carried 

out on the basis of the finite element method. The problem was solved in an iterative 

process, provided that one body did not penetrate another. Based on the fulfillment 

of the equilibrium conditions in the nodes of the finite element there was a vector of 

additional load, which allowed to perform  the conditions of impermeability of 

bodies to each other. 

The relations for the developed infinite finite elements with the algorithm of 

contact interaction are realized in the form of the INFINITI subsystem of the 

MIRELA + software complex. It allows to solve a wide range of problems of 

deformable solid mechanics, both for traditional and for rubber and rubber-cord 

materials. The structure of the software package and features of functioning of the 

INFINITY subsystem developed for definition of a stress-strain state of multilayer 

areas made of weakly compressible and rubber-cord materials with infinite 

dimensions are described. 

One of the mechanical effects associated with the low compressibility of the 

material is the protrusion of the surface of the three-layer strip up in the middle 

between the areas of contact of the punches with the strip, in the direction opposite 

to the direction of deepening of the punches. The distribution of contact stresses and 

features of the deformed state (contact zones, deflection of the strip, protrusion of 

the side surface, etc.) are analyzed. 

A number of contact problems for multilayer media have been solved with the 

help of the MIRELA + software package. The stress-strain state under the conditions 
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of contact with the system of punches of different configuration (parabolic cylinder, 

elliptical cylinder, elliptical paraboloid) was determined for the three-layer rubber-

cord strip. The distribution of maximum compressive (contact) stresses and 

deformations of the side surface of the strip for different values of the volume 

fraction of fiber in the composite has been studied. The data were received on the 

basis of definition of effective elastic characteristics according to the rule of 

mixtures, G.A Vanin’s theory, D.S.Abolinsh’s theory. Significant differences 

between the obtained results for the rule of mixtures from the other two theories are 

explained by rather simplified approaches in obtaining this rule, especially in 

determining the transverse characteristics, which is especially important in the case 

of weak compressibility of the material. 

The results of the thesis are used in the educational process in the study of the 

course "Mechanics of Deformable Solid" and while performing the qualifying works 

by students of the specialty "Mathematics". The developed theory, approaches and 

the package of applications were implemented and used in the Department of 

Mechanics of Elastomeric Structures of Mining Machines of the Institute of 

Geotechnical Mechanics named after M. S. Poljakov of National Academy of 

Sciences of Ukraine in the calculation and creation of rubber parts of machines. 

Keywords: multilayer basis, method of compliance functions, recurrent 

relations, contact problem, stress-strain state, moment scheme, finite element 

method, infinite finite element, weakly compressible material, rubber-cord material. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На теперішній час досить велика кількість машин і 

механізмів при експлуатації працюють в умовах контактної взаємодії. 

Розрахунок напружено деформованого стану в умовах силового контакту є 

дуже важливим, тому що, як правило, зона контакту є ймовірною зоною втрати 

міцності та зоною руйнування конструкції. Тому адекватне визначення 

напружено-деформованого стану в цій зоні і подальше вдосконалення 

конструкції дозволить підвищити працездатність конструкції та збільшити 

ресурс роботи, а в деяких випадках уникнути катастрофічних наслідків. 

Розвиток матеріалознавства та технологій отримання нових конструкційних 

матеріалів дозволяють розширити спектр застосування таких матеріалів у 

промисловості. Так досить значного поширення набувають слабкостисливі 

матеріали (гума) завдяки своїм специфічним властивостям, таким, як слабка 

стисливість, в’язкопружність, нелінійність деформування, здатність 

випробовувати значні деформації без руйнування тощо. Слабкостисливі 

матеріали застосовуються у транспортній, аерокосмічній, машинобудівельній 

галузях; інфраструктурних спорудах спортивного, культурного призначення; 

при виробництві конвеєрних стрічок, різних ескалаторів, підйомників, типів 

покриттів. 

Але врахування цих властивостей у традиційних методах не завжди 

можливе або призводить до неадекватних результатів. Тому розробка 

аналітичних та чисельних підходів, що враховують специфічні особливості 

матеріалів, є актуальною та має практичний інтерес. 

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

Проведені у дисертаційній роботі дослідження виконані в межах науково-

дослідних робіт Запорізького національного університету Міністерства освіти 

і науки України «Розробка точних аналітичних методів розв’язку граничних 

задач теорії пружності для багатошарових середовищ» (№ держреєстрації 
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0103У000718, 2004-2005 рр) і «Математичне та програмне забезпечення 

автоматизованого проектування аерокосмічної техніки» (№ держреєстрації 

0118U000210, 2018-2020 рр). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

узагальнення методу функцій податливості розв’язання граничних задач для 

багатошарових основ та розробка ефективних чисельних підходів до 

розв’язання контактних задач багатошарових середовищ із слабкостисливих 

матеріалів. 

Основні завдання дослідження: 

– поширити метод функцій податливості на задачі контактної взаємодії 

неопуклих штампів для багатошарових основ; 

– розвинути метод функцій податливості для визначення напружено-

деформованого стану шарів основи в умовах їх гладкого контакту при дії 

локального навантаження; 

– розробити обчислювальні підходи для ефективної реалізації 

отриманих на основі методу функцій податливості співвідношень; 

– запропонувати спосіб чисельного розв’язання просторових контактних 

задач для тіл нескінченної довжини із слабкостисливих матеріалів; 

– запропонувати спосіб чисельного розв’язання просторових контактних 

задач для тіл нескінченної довжини із композитів на основі слабкостисливих 

матеріалів; 

– із застосуванням розроблених чисельних підходів на основі моментної 

схеми скінченного елемента визначити напружено-деформований стан тіл із 

слабкостисливих матеріалів. 

Об’єктом дослідження є процеси деформування багатошарових 

середовищ із слабкостисливих матеріалів під дією поверхневого навантаження 

та штампів. 

Предмет дослідження – компоненти напружено-деформованого стану 

багатошарових середовищ із слабкостисливих матеріалів під дією 

поверхневого навантаження та штампів. 
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Методи дослідження. Розв’язання запропонованих у дисертаційній 

роботі осесиметричних контактних задач для багатошарових основ 

ґрунтуються на використанні методу функцій податливості із застосуванням 

теорії операторних рівнянь. Для розв’язання просторових контактних задач 

для багатошарових середовищ застосовано моментну схему скінченного 

елемента. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: 

– вперше запропоновано точний розв’язок задачі контактної взаємодії 

неопуклого штампу з пружною багатошаровою основою й розроблено спосіб 

чисельної реалізації цього розв’язку; 

– вперше за допомогою операторних рівнянь розв’язано осесиметричну 

задачу про гладкий контакт шару з основою в умовах його локального 

навантаження та запропоновано спосіб чисельної реалізації отриманих 

співвідношень; 

– вперше отримано матрицю жорсткості нескінченного скінченного 

елемента для слабкостисливого матеріалу на основі моментної схеми; 

– вперше на основі моментної схеми отримано матрицю жорсткості 

нескінченного скінченного елемента для гумовокордного матеріалу. 

Вірогідність наукових положень і висновків дисертаційної роботи 

забезпечується коректністю математичних постановок розглянутих задач; 

строгістю використання математичних методів; збіжністю чисельних 

результатів розв’язків конкретних задач, отриманих аналітичним методом і 

методом скінченних елементів; узгодженістю всіх одержаних чисельних 

результатів з очікуваним фізичним змістом задач. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

застосування розроблених підходів розв’язання контактних задач для 

слабкостисливих матеріалів при проектуванні різних конструкцій. Створені на 

їх основі пакети прикладних програм можуть бути використані у відповідних 

структурних підрозділах машинобудівних підприємств, проектних та науково-

дослідних установ. Результати дисертаційної роботи використовуються в 
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навчальному процесі при вивченні курсу «Механіка деформівного твердого 

тіла», при виконанні кваліфікаційних робіт студентами спеціальності 

«Математика». Розроблена теорія, підходи та пакет прикладних програм були 

впроваджені та використані у відділі механіки еластомерних конструкцій 

гірничних машин Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН 

України при розрахунку та створенні гумових деталей машин. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертації 

опубліковані в17 наукових працях [54, 74, 75, 78, 120-129, 167, 212, 241], з яких 

5 – у фахових журналах з переліку, затвердженому МОН України [75, 123, 124, 

128, 212]; 1 – у періодичному закордонному виданні [241]; 11 – праці, які 

додатково відображають результати дисертації [74, 121] та тези матеріалів 

конференцій [54, 78, 120, 122, 125-127, 129, 167]. 

Усі основні результати дисертаційної роботи, що виносяться на захист, 

отримані автором особисто. У роботах, написаних у співавторстві, здобувачеві 

належать: 

– розробка аналітичного та чисельного способів знаходження розв’язку 

осесиметричних контактних задач для пружних багатошарових основ [121, 

123, 124, 128]; 

– дослідження аспектів чисельної реалізації точних розв’язків 

осесиметричних контактних задач для пружної багатошарової основи [78, 120, 

125-127]; 

– отримання числових результатів просторової та плоскої контактних 

задач [74, 75]; 

– математичне моделювання контактної взаємодії на основі моментної 

схеми скінченного елемента [129]; 

– основні співвідношення для матриці жорсткості нескінченного 

скінченного елемента для слабкостисливого матеріалу [212]; 

– застосування матриці жорсткості нескінченного скінченного елемента 

для слабкостисливого матеріалу до визначення напружено-деформованого 

стану багатошарових середовищ [167, 241]; 
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– основні співвідношення для матриці жорсткості нескінченного 

скінченного елемента для гумовокордного матеріалу і її застосування для 

визначення напружено-деформованого стану багатошарових середовищ  

[54, 122]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались і обговорювались на 

V Міжнародній конференції «Математичні проблеми механіки 

неоднорідних структур» (м. Львів-Луцьк, 2000 р.); 

Міжнародній конференції «Актуальные проблемы механики сплошных 

сред» (м. Донецьк-Мелекино, 2002 р.); 

VIII Международній конференції «Современные проблемы механики 

сплошной среды» (м. Ростов-на-Дону, 2003 р.); 

XXXVI Міжнародній науково-технічній конференції молоді ВАТ 

«Запоріжсталь» (м. Запоріжжя, 2009 р.); 

XVI Международній конференції «Математика. Компьютер. 

Образование» (м. Москва, 2009 р.); 

II Міжнародній науково-технічній конференції пам’яті академіка НАН 

України В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження) (м. Дніпро, 

2019 р.); 

Одинадцятій Всеукраїнській, вісімнадцятій регіональній науковій 

конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та 

інформатики» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

VII Міжнародній конференції «Актуальні проблеми інженерної 

механіки» (м. Одеса, 12-15 травня 2020 р.). 

Дисертація в цілому розглядалася на науковому міжвузівському 

семінарі «Актуальні проблеми математики та механіки» під керівництвом 

д.т.н., професора В. З. Грищака в Запорізькому національному університеті 

(2020 р.). 

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 17 

робіт, в яких відображено основний зміст дисертаційної роботи та етапи її 
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підготовки. З них: 5 статей [75, 123, 124, 128, 212] у фахових виданнях 

України, 1 стаття [241] – у міднародному періодичному виданні, 2 статті [74, 

121], які додатково відображають результати дисертації, та тези матеріалів 

конференцій [54, 78, 120, 122, 125-127, 129, 167]. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із 

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

додатків. Загальний обсяг роботи складає 161 сторінку. Робота містить 15 

рисунків, список використаних джерел з 259 найменувань (на 26 сторінках) та 

3 додатки.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ  

ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

 

1.1 Розвиток теорії контактних задач і методів їх розв’язання 

 

Велика кількість задач практики зводиться до розв’язання контактних 

задач механіки, наприклад задачі визначення тисків між фундаментом та 

основою, задачі визначення напруженого стану дорожніх покриттів, 

фундаментів споруд. Частина цих задач формулюється для напівнескінченних 

тіл таких як, півпростір, півплощина, шар з областями контакту різноманітної 

форми та складності. Розрахункові схеми для таких задач повинні бути 

найкращим чином наближені до реальних об'єктів, враховувати їх складність, 

форму, структуру, вид навантаження. 

Особливістю контактних задач є наявність контакту на частини поверхні 

пружного тіла з іншим пружним або абсолютно жорстким тілом. При контакті 

твердих тіл точки в області контакту переміщаються однаково, або 

прослизають по поверхні контакту. Усе це обумовлює граничні умови, умови 

на поверхні для кожного з контактних тіл. 

Першими роботами, що вважаються основоположними для механіки 

контактної взаємодії є роботи Герца Г. (Hertz H.) [238, 237], Буссинеска Я. 

(Boussinesque J.) [227]. Hertz H. перший отримав розв’язок контактної задачі 

взаємодії двох пружних параболоїдів [238], отримав формули, що описують 

площадку контакту та розподіл контактних тисків. При цьому Герц виходив з 

наступних припущень: лінійна пружність та ізотропність взаємодіючих тіл; 

малість площадки контакту в порівнянні з розмірами кожного з тіл; кожне із 

взаємодіючих тіл може розглядатися як пружний півпростір; тертя на поверхні 

контакту відсутнє. 
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Наступні півсторіччя можна охарактеризувати як період розробки та 

становлення математичної бази теорії контактних задач. В цей період виходять 

роботи науковців, в яких розглядаються задачі експериментальної перевірки 

теорії Герца, її розвитку та застосуванню в інженерній справі.  

Новий етап у математичному розвитку цієї проблематики, становленні 

та розвитку теорії контактних задач, розробці методів їхнього розв’язання 

пов’язаний із роботами Галіна Л. О. [48, 49], Штаєрмана І. Я. [219], 

Мусхелішвілі М. І. [143, 144], Моссаковського В. І. [142], Воровича І. Й. [44], 

Кільчевського Н. О. [86], Рвачова В. Л. [187], Попова Г. Я. [168], 

Александрова В. М. [15], Григолюка Е. І. [61], Джонсона К. [69] та багатьох 

інших як вітчизняних так й закордонних науковців, труди яких увійшли до 

великої кількості оглядів, наприклад [59, 136, 183, 215, 218]. 

Так в оглядовій монографії за редагуванням Воровича І. Й., 

Александрова В. М. [136] викладено методи розв’язання контактних задач 

(асимптотичні методи, метод розкладань, що зрощуються, для задач з малими 

зонами контакту, метод фіктивного поглинання, метод варіаційних 

нерівностей, метод парних рівнянь, метод ортогональних функцій), розглянуті 

статичні та динамічні контактні задачі (для півпростору, складних в плані 

областей контакту, для тіл скінченних розмірів, для тіл складної геометрії, для 

багатошарових пружних тіл, для тіл з початковими напруженнями, взаємодії 

фундаментних плит з пружними основами, для багатошарових середовищ з 

дефектами у шарах, для анізотропних тіл), задачі взаємодії з пружними та 

в'язкопружними тілами. 

Детальний огляд досліджень, переважно середини та другої половини 

ХХ сторіччя, в області контактних задач наведено в оглядових статтях 

Кільчевського Н. А., Костюка Е. Н. [86], Рвачова В. Л. [186], Попова Г. Я. і 

Ростовцева Н. А. [170], Абрамяна Б. Л. [2], Гузя О. М., Бабича С. Ю., 

Рудницького В. Б. [65–67], а також в колективних працях, наприклад у 

шеститомному виданні під загальною редакцією О. М. Гузя [203]. 
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Слід відзначити науковців, які внесли вагомий внесок у розвиток 

аналітичних та чисельно-аналітичних методів розв’язання задач механіки 

контактної взаємодії: Абрамян Б. Л., Авілкін В. І., Айзикович С. М., 

Александров А. Я., Александров В. М., Альперін І. Г., Арутюнян Н. Х., 

Бабешко В. А., Баблоян А. А., Белоконь О. В., Ворович І. Й., Галін Л. О., 

Горшков А. Г., Горячева І. Г., Грилицький Д. В., Гудрамович В. С., 

Дзюба А. П., Довнорович В. І., Коган Б. І., Кубенко В. Д., Лур’є А. І., 

Моссаковський В. І., Партон В. З., Панасюк В. В., Пожуєв В. І., Попов Г. Я., 

Приварников А. К., Проценко В. С., Раппопорт Р. М., Рвачов В. Л., 

Савін Г. М., Улітко А. Ф., Уфлянд Я. С., Чебаков М. І., Шапіро Г. С., 

Шевляков Ю. А., Шерман Д. І., Bufler H., Burmisster D. M., Carleman T., 

Chen W. T., Eremond M., Hussain M. A., Kalker J. J., Sneddon I., Tranter C. J., 

Tsai K. C., Weitsman Y. та багато інших.  

Контактні задачі зазвичай класифікують за різними ознаками, наприклад 

за ознакою розмірності (двовимірні, плоскі, просторові, осесиметричні, за 

фізичними властивостями контактних тіл (контакт абсолютно жорсткого та 

пружного тіл, контакт двох пружних тіл), за структурою контактуючих тіл 

(ізотропні, анізотропні, однорідні, неоднорідні, композитні); за геометрією 

контактних областей за умови зростання навантаження (область контакту 

зберігає свої розміри та форму (контакт плоского штампу з основою), область 

контакту збільшується (контакт тіл обертання, куль з основою); область 

контакту збільшується до деяких меж, а потім зберігає свої розміри і форму), 

за умовами взаємодії контактуючих тіл на поверхні контакту (повне або 

неповне зчеплення тіл, відсутність або наявність сил тертя на поверхні 

контакту), за статичністю процесу деформування (статичні, квазістатичні, 

динамічні), за характером руху тіл, що взаємодіють і т. д. Крім того 

зрозумілою є класифікація контактних задач за типом математичної моделі, 

що застосовується до їх розв’язання, та відповідного математичного апарату 

реалізації. 
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Можна прослідкувати сучасні тенденції у наукових дослідженнях, 

спираючись на ці підходи до класифікації. 

З точки зору урахування тертя між контактними тілами. 

Складність контактних задач, в яких враховано тертя між контактними 

тілами, в більшості випадків визначається двома факторами: поверхня 

контакту тіл і розподіл контактних тисків на ній визначаються разом з 

дотичними контактними напруженнями; зони проковзування та зчеплення на 

поверхні контакту наперед невідомі та мають складну конфігурацію. Це 

призводить до того, що функція енергії системи взаємодіючих тіл не 

диференційовна, або має математичні особливості в околі свого мінімуму, що 

значно ускладнює розв’язанні цих задач у варіаційній постановці. 

При моделюванні процесів контактної взаємодії (зв’язок дотичних 

контактних навантажень та відносних дотичних взаємозміщень тіл) пружних 

тіл з урахуванням тертя зазвичай використовується закон тертя Кулона або 

його модифікації, що спостерігається, наприклад, в роботах [233, 246, 51, 73]. 

В роботах [49, 243, 69] авторами розроблялись спроби розв’язаня задач з 

врахуванням тертя й при цьому було отримано авторські аналітичні розв’язки 

для статичних та динамічних контактних задач. 

Галін Л. О. [49] отримав розв’язок задачі про тиск на пружну 

півплощину жорсткого штампу з прямолінійною основою та дослідив вплив 

величини коефіцієнта тертя на область зчеплення. При цьому вихідними 

гіпотезами до невідомої області контакту були припущення, що всередині 

області є зчеплення, а при наближенні до меж цієї області наявне прослизання.  

Питання існування розв’язків статичних контактних задач про 

взаємодію лінійно – пружних тіл із тертям розглядалися, наприклад, у працях 

Дюво Г., Ліонса Ж. [73], Главачека І. [51], Панагіотопулоса П. [153], 

Кравчука О. С. [107].  

Mindlin R. D. [243] отримав розв’язок задачі про взаємодію тіл з 

однакового матеріалу, до яких прикладені стискаюча та зсуваюча сили 
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(встановлено, що зона зчеплення має форму еліпса, а її центр співпадає з 

центром площинки контакту).  

В монографії Горячевої І. Г. [59] розглянуто контактні задачі для 

пружних середовищ з урахуванням тертя між штампом і основою, шорсткості 

та механічних властивостей шарів, а також задачі руйнування матеріалу в 

області контакту пружних тіл. А в роботі [24] наводиться докладний огляд 

публікацій, що присвячені питанням контакту шорстких та пружних штампів 

із тілами з початковими напруженнями.  

В книзі Кравчука О. С., Чигарьова А. В. [105] на основі співвідношень 

теорії пружності і повзучості з урахуванням параметрів (шорсткості, виступів, 

макро та мікрогеометрії поверхонь тіл, що контактують) якості поверхні 

викладаються методи розрахунків напруженого стану в області контакту, 

контактної жорсткості та зносу циліндричних тіл за наявності покриттів. 

З точки зору типів тіл контакту. 

Значну частину досліджень в області контактної механіки виконано для 

випадків, у яких взаємодіючі тіла є пружними, наприклад [49, 192, 187, 142, 

171, 61, 13, 15, 141]. Ці дослідження в основному присвячені вивченню 

статичних, квазістатичних і стаціонарних контактних задач.  

Задачі, в яких матеріал обох контактних тіл однаковий (пружні, 

нестисливі, абсолютно жорсткі) або одне тіло нестисливе, а друге абсолютно 

жорстке, або обидва тіла нестисливі відносно добре вивчені, для них доведені 

основні теореми існування та єдиності розв’язків, наприклад в роботах 

Duvaut G., Lions J.-L. [234] (в російському перекладі [73]). 

З точки зору використання певного математичного апарату. 

Постановка контактних задач приводить до математичних задач з 

мішаними граничними умовами. Для постановки та розв’язання цих задач 

необхідно встановити зв’язок між напруженнями на поверхні та відповідними 

переміщеннями точок поверхні одного, або кожного з контактуючих тіл, що 

дозволить побудувати інтегральні рівняння мішаних задач та їх розв’язати. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Duvaut,G.
http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Lions,J.-L.
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Першим напрямком досліджень контактних задач є дослідження, 

засновані на методах теорії функцій комплексної змінної Колосова Г. В. і 

Мусхелішвілі М. І. [143, 144], в основу цих методів покладено подання 

розв’язку основних рівнянь плоскої теорії пружності через дві аналітичні 

функції комплексної змінної. За допомогою методів ТФКЗ та конформних 

відображень контактні задачі для обмежених областей складної конфігурації 

та необмежених областей (півплощина, смуга) зводяться до сингулярних 

інтегральних рівнянь з ядром Коші.  

Другий напрямок досліджень контактних задач базується на методах 

теорії потенціалів (розв’язок основних рівнянь теорії пружності знаходиться 

у вигляді інтегралів, взятих по поверхні досліджуваного тіла, від добутку 

фундаментального розв’язку на інтенсивність шуканих контактних 

напружень), обґрунтування якого можна знайти в монографіях Партона В. З., 

Перліна П. І. [154, 155]. Зауважимо, що дослідження сингулярних 

інтегральних рівнянь, до яких зводяться задачі, розв’язувані таким методом, 

на теперішній час є незавершеним й продовжує бути актуальним.  

Третій напрямок досліджень обумовлений геометрією (півпростір,  

півплощина, шар, смуга, наявніcть осі симетрії) контактуючих тіл та 

постановкою умов контакту, граничними та початковими умовами, що 

дозволяє застосувати інтегральні перетворення, наприклад, Фур’є, Ханкеля, 

Мелера-Фока та ін. До цього напрямку відносяться метод ортогональних 

многочленів, асимптотичні методи, метод парних інтегральних рівнянь, метод 

функцій податливості та ін. 

Розвиток ідей та методів варіаційного числення, нелінійного 

функціонального аналізу, чисельних методів дало можливість отримати 

розв’язки різних контактних задач теорії пружності, що знайшло 

відображення в великій кількості наукових праць, наприклад. [73, 51, 153, 107, 

106, 233, 246, 46].  
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Розвитку варіаційних методів розв’язання контактних задач теорії 

пружності присвячені публікації Кравчука О. С. [104], Кузьменка В. І. [109], 

Вайнберга М. М. [34], Тєлегі Ю. І. [201].  

У книзі Sofonea M. [250] наводяться математичні моделі задач механіки 

контактної взаємодії, проводиться їх аналіз, а саме варіаційне формулювання, 

існування розв’язків, єдиності і збіжності, розглядаються різні функціональні 

методи (монотонності, компактності, регуляризацїї, двоїстості).  

В роботах [6, 7, 253] систему співвідношень, які описують умови 

взаємодії лінійно-пружних тіл у класичній постановці контактної задачі, 

зведено до еквівалентних нелінійних інтегральних рівнянь відносно невідомих 

розподілів нормальної та дотичних складових контактного навантаження. В 

роботах [46, 47, 8] запропоновано розв’язання дискретних аналогів нелінійних 

інтегральних рівнянь, що відповідають різним класам контактних задач 

(двовимірна та тривимірна постановка). 

В книзі Александрова В. М., Пожарського Д. А. [14] у рамках лінійної 

теорії пружності наводяться розв’язки (на основі чисельно-аналітичних 

методів) для широкого кола просторових задач механіки. Розглядаються 

задачі для тіл напівобмежених розмірів – півпростору, циліндру, клину, 

конусу, півпростору з виїмками, виступами, порожнинами, а також тіл 

обмежених розмірів – круглої плити, кулі.  

В роботі Александрова В. М., Чебакова М. І. [20] розглядається 

застосування аналітичних методів до розв’язання динамічних контактних 

задач: про коливання штампу на поверхні смуги періодичної структури з 

подовжньою кусково-однорідною періодичною структурою механічних 

характеристик (метод базується на побудові оператора перенесення значень 

функцій напружень та переміщення з однієї грані періоду на іншу); про дію 

штампу (на штамп діють нормальні та тангенціальні сили) довільної форми на 

поверхню шару постійної товщини (тривимірна постановка), зчепленого з 

пружним півпростором або такого, що лежить на нім без тертя (зона контакту 

передбачається заздалегідь невідомою). В роботі [21] тих же авторів 
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розглядаються контактні задачі для тіл з покриттями (пружна смуга, пружний 

півпростір) з урахуванням зношення, тепловиділення від тертя. 

Низка робіт Айзиковича С. М. присвячена статичним контактним 

задачам для неоднорідних (функціонально-градієнтні матеріали) півпростору 

та півплощини у разі довільного закону зміни коефіцієнтів Ляме по глибині 

(двосторонні асимптотичні методи, в яких трансформанти ядра інтегрального 

рівняння, до якого зводиться задача, апроксимуються аналітичними виразами 

спеціального виду), узагальнений виклад яких можна знайти в [4].  

Зазначимо особливості моделювання, постановки та розв’язання 

контактних задач для шаруватих середовищ у порівнянні з задачами для 

однорідних (півпростір, півлощина, шар, смуга), трансформанти ядер 

інтегральних рівнянь в змішаних задачах мають надто складну структуру, 

тому, за винятком окремих задач класів, в загальному випадку аналітичне їх 

представлення практично неможливо, що обумовлює широке застосування 

наближених чисельних методів.  

 

 

1.2 Огляд чисельних методів розв’язання контактних задач теорії 

пружності 

 

З розвитком обчислювальної техніки та початком широкого 

використання ЕОМ у наукових дослідженнях (60 – 80 роки ХХ сторіччя) 

пов’язана поява великої кількості публікацій, в яких для розв’язання 

контактних задач теорії пружності використовуються різні чисельно-

аналітичні та чисельні методи розрахунку.  

Чисельно-аналітичні методи дозволяють отримати розв’язки у вигляді 

рядів: метод колокацій, метод Рітца-Тимошенко, метод Бубнова-Гальоркіна, 

метод Канторовича-Власова. Найбільш поширеними чисельними методами 

виступають: метод сіток, метод скінченних елементів (МСЕ), варіаційно-

різницевий метод (ВРМ), тощо [45]. 
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Універсальність розроблених алгоритмів та розвиток обчислювальної 

техніки дали можливість досліджувати широкий клас задач теорії пружності. 

Однак поряд із цим постали питання обгрунтування адекватності розроблених 

математичних моделей, збіжності запропонованих методів, алгоритмів, 

достовірності отриманих результатів.  

Метод скінченних різниць, метод сіток [189] основані на заміні 

диференціальних операторів різницевими операторами, інтегралів – 

відповідними інтегральними сумами, функцій неперервного 

аргументу – функціями дискретного аргументу. Така заміна приводить до 

систем алгебраїчних рівнянь, які після певних перетворень зводяться до 

лінійної системи. Завдяки своїй універсальності застосування до розв'язку 

інтегро – диференціальних рівнянь алгебри, диференціального, інтегрального 

числення методи цієї групи були основними методами розрахунку 

конструкцій складних форм, зі складними граничними умовами і різними 

видами навантаження.  

Недоліками методу сіток були й залишаються трудомісткість, 

насамперед математична, реалізації методу для тіл складної конфігурації, 

складність реалізації статичних граничних умов.  

У варіаційно-різницевих методах використовуються не рівняння 

рівноваги, як в методі сіток, а функціонал повної енергії деформацій [80], хоча, 

як і в методі скінченних різниць, використовується різницева сітка з 

невідомими у вузлах сітки. Диференціальні співвідношення у виразі повної 

енергії деформацій замінюються різницевими співвідношеннями.  

У другій половині 20-го століття починають розвиватись методи 

граничних та скінченних елементів [5, 30, 77].  

Метод граничних елементів (МГЕ), або метод граничних інтегральних 

рівнянь – метод, в якому розв’язок крайових задач, за допомогою формул 

Гріна (в теорії пружності одним з аналогоів є формули Бетті – пружні 

потенціали на основі розв’язку Кельвіна-Сомільяні [155]), зводиться до 

інтегрального рівняння на контурі розрахункової області  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
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Наприкінці ХХ сторіччя метод граничного елемента розглядався як 

можливий конкурент МСЕ. 

МСЕ виник та почав розвиватись в середині ХХ сторіччя (метод був 

строго доведений в 1973 році в публікації Стренга Г. та Фікса Дж. [196]) з 

потребою розв'язання складних інженерних задач пружності та структурного 

аналізу.  

Сутність методу полягає в розбитті твердого тіла, що деформується, на 

елементи скінченних розмірів. У межах кожного елемента призначаються 

вузлові точки. Переміщення в межах скінченних елементів апроксимуються 

деякими функціями, вираженими через значення переміщень вузлових точок. 

На спільних границях скінченних елементів вузлові точки та їх переміщення 

збігаються. На основі апроксимуючих функцій записується повна енергія 

деформацій скінченного елемента. Сума енергій деформацій скінченних 

елементів становить повну енергію деформацій конструкції. Мінімізуючи 

повну енергію деформацій, отримують систему алгебраїчних рівнянь з 

невідомими вузловими переміщеннями. Розв’язуючи систему алгебраїчних 

рівнянь, визначають значення вузлових переміщень, і на основі 

апроксимуючих функцій обчислюють переміщення, деформації та 

напруження в межах кожного скінченного елемента. 

Основна перевага МГЕ в порівнянні з МСЕ – точне задоволення 

вихідному диференціальному рівнянню усередині розрахункової області та 

відносну простоту обчислення у задачах з нескінченною межею. 

До недоліків традиційної постановки МГЕ можна віднести насамперед 

його технічну складність, а також наступне: розглядаються граничні умови 

одного типу; контур повинен бути гладким (сингулярні інтеграли не існують 

у кутових точках кусочно гладкого контуру); матриця результуючої системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), що заміняє інтегральне, повністю 

заповнена, на відміну від МСЕ, у якому вона містить велику кількість нулів 

(хоча в МСЕ матриця на одиницю розмірності більше, тому що сітка елементів 

наноситься на всю область, а не тільки на границю). 
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В рамках традиційної постановки задач теорії пружності при розвзанні 

МГЕ використовується аналітичне інтегрування та метод послідовних 

наближень розв’язання СЛАР, для доведення збіжності яких використається 

теорія інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду. 

Так методом послідовних наближень у межах збіжності процесу 

отримано розв’язок просторової задачі для двошарового півпростору з 

виробкою, що підкріплена жорстким кріпленням в умовах довільного 

осесиметричного навантаження [138].  

В роботі Шамровського О. Д., Богданової Е. М [213] методом 

послідовних переміщень на основі стрижневої моделі суцільного середовища 

розв’язана задача про втискання штампу з прямолінійною основою в пружну 

скінченну область. 

Заснований на принципі Лагранжа мінімуму повної енергії деформацій 

МСЕ дозволяє задовольняти тільки кінематичним граничним умовам. 

Статичні граничні умови задовольняються при мінімізації повної енергії 

деформацій. Це дозволяє значно спростити реалізацію варіаційно-різницевого 

методу в порівнянні з методом сіток. При реалізації методу сіток доводиться в 

багатьох задачах використовувати похідні четвертого і більш високого 

порядку, для різницевої апроксимації яких доводиться вводити два-три ряди 

законтурних точок. У функціоналі енергії деформацій похідні не перевищують 

другого порядку. 

Завдяки різноманітності типів скінченних елементів, можливості 

змінювати розміри і форми елементів в межах конструкції, цей метод зручний 

для розрахунку конструкцій із зонами концентрації напружень, конструкцій 

складної форми.  

Перший підхід ґрунтується на швидкій збіжності (в результаті грубої 

триангуляції) ітераційних процесів застосування зниження вимірності систем 

сіткових рівнянь та переході на дрібну тріангуляцію (за допомогою 

інтерполювання). Другий підхід ґрунтується на застосуванні отриманого в 

результаті триангуляції розв’язку як початкового наближення в ітераційному 
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процесі. Обчислювальні алгоритми, побудовані за таким підходом, належать 

до проекційно-ітераційних методів [31].  

 

 

1.3 Огляд досліджень контактних задач теорії пружності для 

шаруватих середовищ 

 

Відзначимо дослідження, в яких граничні задачі теорії пружності 

розв’язуються за допомогою теорій шаруватих середовищ, що базуються на 

різних гіпотезах про характер деформації середовища або про розподіл 

напружень. Серед багатьох вчених, які працювали і працюють в цьому 

напрямку вкажемо таких: Болотін В. В. [32], Власов В. З. [43], 

Марчук А. В. [130], Парцевський В. В. [156], Піскунов В. Г. [161], 

Приварников А. К. [173], Победря Б. Е. [164], Раппопорт Р. М. [184, 185], 

Шевляков Ю. А. [179, 217] та ін. 

В середині XX сторіччя Власовим В. З. [42] розроблено метод 

початкових функцій (що дозволяє отримувати аналітичні розв’язки для 

канонічних областей), який був ним застосований для розв’язування різних 

двовимірних і просторових задач теорії пружності [43].  

Зауважимо, що цей метод дозволяє будувати розв’язки задачі теорії 

пружності для багатошарової області, в якій межі шарів паралельні початковій 

площині. 

В 40-х роках XX сторіччя Шапіро Г. С. [214] і Burmister D.M. [228] 

запропонували методи розв'язання крайових задач лінійної теорії пружності 

для багатошарових основ за допомогою інтегральних перетворень Ханкеля, 

Фур'є. Розв’язок зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь 

(коефіцієнти системи залежать від параметрів інтегральних перетворень), 

порядок якої пропорційний числу шарів в основі. 

Альперіним І Г. в [22] запропоновано для визначення напруженого 

стану шаруватих середовищ застосувати метод рекурентних співвідношень та 
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розв’язок граничної задачі для шаруватої основи звести до розв’язання СЛАР 

відносно допоміжних функцій верхнього шару основи.  

Цей метод на протязі наступних двадцяти років отримав свій розвиток в 

роботах Когана Б. І., Корсунського М. Б., Нікішина B.C., Шапіро Г. С. 

(розв'язок задач для багатошарових та неоднорідних середовищ), 

Родзевича І. А, Barksdale R. D., Hicks R. G. [95, 101, 151, 222] та багатьох іншіх 

як вітчизняних так і закордонних науковців.  

В цей період розробляються та вдосконалюються наступні методи 

розв’язання мішаних задач теорії пружності: метод рядів, метод парних 

інтегральних рівнянь, асимптотичні методи, метод ортогональних поліномів , 

метод колокацій, метод R-функцій, напіваналітичний метод скінчених 

елементів, достатньо повний опис яких можна знайти у роботах 

Попова Г. Я [171, 168], Рвачова В. Л., Проценко В. С. [187], 

Уфлянда Я. С. [204, 205], Воровича І. Й., Александрова В. М., 

Бабешко В. А. [44], Баженова В. А., Пискунова С. О., Шкриля О. О. [26]. 

Перелік та класифікація робіт, які вийшли в 70-х роках та присвячені 

розв’язанню різних задач теорії пружності й, зокрема, для багатошарових 

основ, міститься у бібліографічних вказівниках Колчіна Г. Б. й 

Фавермана Е. А. [97, 98]. Стан досліджень у цій області описано також в 

оглядах Піскунова В. Г. і Расказова А. О. [162], Birman V., Larry W. Byrd [226] 

та Carrera E. [229]. 

В роботі Чебакова М. І. [210] розглянуто контактні задачі з урахуванням 

сил тертя для тришарової пружної основи, що лежить на жорсткому або 

пружному півпросторі; передбачається, що шари жорстко зчеплені між собою 

і з півпростором. Підошва штампу має форму параболи або плоска, в зоні 

контакту нормальні і дотичні напруження зв'язані законом Кулона, а на штамп 

діють нормальні і дотичні зусилля. Побудовані схеми розв’язку інтегральних 

рівнянь за допомогою асимптотичних методів і прямого методу коллокацій. 

У 60-х роках минулого сторіччя науковцями Дніпропетровської школи 

механіків розробляється та в подальшому вдосконалюється метод функцій 

http://asmedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ASMEDL&possible1=Birman%2C+Victor&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&pjournals=AMREAD%2CASMECP%2CJAMCAV%2CJBENDY%2CJCISB6%2CJCNDDM%2CJDSMAA%2CJEFIA8%2CJEPAE4%2CJERTD2%2CJETPEZ%2CJEMTA8%2CJFCSAU%2CJFEGA4%2CJHTRAO%2CJMSEFK%2CJMDEDB%2CJMDOA4%2CJMOEEX%2CJPVTAS%2CJSEEDO%2CJOTRE9%2CJOTUEI%2CJVACEK&aqs=true
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податливості, теорія якого достатньо повно викладена в роботах 

Шевлякова Ю. А., Приварникова А. К. [179, 217]. 

Викладемо стисло суть методу для багатошарових основ: підготовчий 

етап – переведення вихідної математичної постановки задачі (застосування 

прямих інтегральних перетворень) у постановку задачі над простором 

інтегральних перетворень; перший етап – для кожного з шарів за спеціальними 

рекурентними співвідношеннями будуються спеціальні допоміжні функції 

податливості; другий етап – з граничних (межових) умов задачі знаходиться 

частина цих допоміжних функцій; третій етап – за спеціальними рекурентними 

співвідношеннями визначаються допоміжні функції для всіх шарів основи; 

четвертий етап – отримання у вигляді інтегралів явних аналітичних формул 

для всіх шуканих величин.  

Розвитком цього методу з 60–х років займаються представники 

Дніпропетровської школи механіків: Шевляков Ю. А. [216, 217] (розробка 

методики розв'язання основних граничних задач для неоднорідних 

середовищ), Приварников А. К. (розробка методики розв'язання основних 

граничних та контактних задач теорїї пружності для багатошарових основ 

простої та складної структури) [178–177], Годес Ю. Я. (розв'язання основних 

граничних задач для пружної багатошарової основи з в'язко-пружними 

шарами) [53], Ламзюк В. Д. (розв'язання граничних задач теорії пружності для 

багатошарових основ з односторонніми контактами між шарами і дефектами 

в шарах) [112–114, 116], Нікішин В. С., Шапіро Г. С. [146–

151],  Петришин В. І. [158, 159] ( розв'язання задач теорії пружності про скрут 

багатошарових основ), Наумов Ю. А. [145] та ін. 

З 90–х років до розвитку цього методу залучаються й представники 

Запорізької школи: Приварников А. К., Величко І. Г. (поширення методу 

функцій податливості на задачі для пружних багатошарових основ з 

трансверсально-ізотропними шарами, задачі термопружності), Величко О.В. 

(розв'язання періодичних граничних задач теорії пружності для 

багатошарових плит за допомогою методів функцій податливості та методу 
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рядів) [38–40], Мотузко Ю. О. (наближений спосіб розв'язання контактних 

задач для пружної багатошарової основи у випадку односторонніх зв'язків між 

штампом й основою) [132, 133], Столярчук І. А. (розв'язання плоских і 

просторових задач про дію на основу періодичної системи однакових штампів) 

[195], Зіновєєв І. В. (запропоновано способи, які є узагальненнями методів 

функцій податливості, фіктивних навантажень, розривних переміщень, 

розв'язання задач для багатошарових основ складної структури) [79], 

Ткаченко І. Г. (розв'язання основних та мішаних крайових задач 

термопружності для багатошарових основ у випадку плоскої та 

осесиметричної деформацій) [198], Спиця О. Г.(розв’язання граничних та 

осесиметричних контактних задач для багатошарових плит методом функцій 

податливості та методу скінченних елементів) [193, 251] та ін. 

Науковий інтерес до задач механіки для багатошарових середовищ, 

конструкцій не спадає, що знаходить відображення в публікаціях, матеріалах 

конференцій, монографіях. Розвиток напрямків досліджень останніх десятиріч 

можна прослідкувати в низці монографій, збірників наукових праць, 

матеріалов міжнародних конференцій, серед яких роботи Болотіна В. В. та 

Новічкова Ю. М. [32], Горшкова А. Г. та Пожуєва В. І. [55], 

Космодаміанського О. С., Шалдирвана В. А. [102], Гориніна Г. Л. та 

Неміровського Ю. В. [56], збірники під загальною редакцією 

Луковського І. О., Кіта Г. С., Кушніра Р. М. [88, 89, 131], збірники наукових 

праць під загальною редакцією Гузя О. М. [203].  

 

 

1.4 Огляд контактних осесиметричних задач  

 

Окремий клас контактних задач становлять осесиметричні задачі. 

Контактні задачі для двошарових та тришарових основ розглядались в 

наукових працях різних періодів, знайшли відображення у працях [16–18, 

93, 177]. 
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Осесиметрична контактна задача для найпростішої багатошарової 

основи – двошарової розглядались у наукових робітах різних років. Базовими 

роботами, в яких розглядались шар на пружному півпросторі, вдавлювання 

штампу у шар, що лежить на півпросторі, двошарова основа, вважаються 

роботи Когана Б. І. [95 – 94]. Для наближеного розв’язання використовувався 

метод колокацій. 

Задача про скрут двошарової основи жорстким штампом розглянута в 

роботах Гриліцького Д. В. [62, 63]. Плоска контактна задача розглянута в 

роботі Вілкова І. М. [41], в якій розв’язок отримано методом колокації. 

Низка робіт науковців дніпропетровської школи Шевлякова Ю. А., 

Приварникова А. К., Петрішина В. І., Ільмана В. І., Ламзюка В. Д.  присвячена 

контактним задачам для двошарових основ в осесиметричній постановці [85, 

84, 114, 117, 118, 158, 179]. В цих роботах розглянуто випадки як повного 

зчеплення шару з півпростором, так і відсутності тертя між ними. При 

розв’язанні інтегральних рівнянь контактної задачі використані методи:  

1) колокації; 2) регуляризації ядер інтегральних рівнянь; 3) асимптотичний 

метод; 4) інтегральні перетворення; 5) метод механічних квадратур. 

Роботи Нікішина В. С. та Шапіро Г. С. [148, 147, 150, 149] присвячені 

осесиметричним контактним задачам для кругових та кільцевих штампів, за 

умов наявності або відсутності тертя, шари зчеплені або мають гладкий 

контакт, лежать на абсолютно жорсткій основі. 

У роботах Горячевої І. Г., Торської О. В. проведено аналіз напруженого 

стану тіл з покриттями, наприклад в [57] досліджена періодична контактна 

задача для системи штампів і пружного шару, зчепленого з пружною основою, 

в [58] розглянута двошарова пружна основа за умови неповного зчеплення 

шарів із урахуванням тертя. На межі між шаром та основою досліджувався 

ефект проковзування (критерій визначення – пропорційність дотичних 

напружень на межі різниці радіальних переміщень точок шару та 

півпростору). 
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Розглянуто осесиметричну контактну задачу теорії пружності про скрут 

круговим штампом трансверсально-ізотропного півпростору з неоднорідним 

покриттям. За допомогою техніки інтегральних перетворень розв'язання задачі 

зведено до розв'язання інтегрального рівняння (трансформанта ядра 

інтегрального рівняння для однорідного трансверсально-ізотропного шару 

представлена явним виразом) та побудовано двосторонній асимптотично 

точний наближений розв’язок. [36] 

У дослідженнях Приварникова А. К. описана методика, що застосована 

до дослідження осесиметричної деформації багатошарової основи, отримано 

розв’язки плоскої контактної задачі про дію опуклого штампа на багатошарову 

основу [174].  

Виконані дослідження стали базою розробки різних способів 

розв’язання мішаних задач теорії пружності для істотно багатошарових основ.  

Значний внесок у розробку способів розв’язання мішаних задач для 

шаруватих середовищ зроблено механіками Дніпровської школи: 

Ільманом В. М. , Ламзюком В. Д. , Нікішиним В. С. , Шапіро Г. С. , 

Петришиним В. І. , Приварниковим А. К. , Шевляковим Ю. А.  та ін. [118, 145, 

151, 158, 160].  

Ефективним способом розв'язання контактних задач є спосіб зведення 

інтегральних рівнянь до операторних, запропонований Александровим О. І. 

Для задач про дію на багатошарову основу навантажень, штампів 

довільної форми у плані, на основі методу функцій податливості 

Александровим О. І. , Матузко Ю. О., Приварниковим А. К.  побудовано 

наступні підходи: для задачі про дію обмеженого в області нормального 

навантаження на шарувату основу побудовано розв'язок у квадратурах; для 

багатошарової основи з гладкою поверхнею (односторонній зв'язок між 

жорстким штампом й основою) розроблено чисельний метод, схему 

дискретизації регуляризованого рівняння; для штампів з плоскою підошвою 

задача встановлення відокремлення поверхні від основи (на основі чисельних 
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розв'язків плоских осесиметричних та просторових контактних задач) [11,  

12, 132].  

В статтях Клиндухова В. В. [91, 92] розглядались осесиметричні задачі 

про вдавлення штампа в неоднорідний за глибиною шар, півпростір, зокрема 

в [92] для пружного шару, що лежить на жорсткій основі, модулі пружності 

якого змінюються за глибиною за експоненціальним законом. Розв’язок задачі 

визначення контактних тисків під штампом отримано в рядах за поліномами 

Лежандра. 

В [220] Ahmadi S. F., Eskandari M. задачу про вдавлення 

осесиметричного шорсткого штампа в ізотропний півпростір, покритий 

пружною тонкою плівкою, за допомогою інтегральних перетворень Ханкеля 

звели до інтегрального рівняння Фредгольма другого роду.  

У роботі [37] розглядається осесиметрична контактна задача теорії 

пружності про втискання жорсткого сферичного штампу з нерівною формою 

поверхні в трансверсальний ізотропний півпростір з покриттям. Модулі 

пружності в покритті змінюються з глибиною по довільним неперервним або 

кусково–постійним незалежним один від одного законам. Розв’язок задачі 

зведено до розв’язання парного інтегрального рівняння, шорстка структура 

штампу моделюється відрізком ряду Фур’є-Бесселя.  

 

 

1.5 Огляд підходів до розв’язання контактних задач на основі 

методу скінченних елементів 

 

Розвиток обчислювальної техніки обумовив можливість здійснювати 

величезні об’єми розрахунків та широке застосування наближених числових 

методів, зокрема методу скінченних елементів, методу граничних елементів, 

ітераційних методів [224, 223, 244, 255, 134]. 

Універсальність (описання складної геометрії тіл, врахування в моделі 

непружних елементів), зручність реалізації на ЕОМ алгоритмів, можливість 
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отримати достатню точність обрахунків дали поштовх до розробки 

програмних комплексів, що реалізують ці методи, зокрема обчислювальних 

пакетів, заснованих на методі скінченних елементів, наприклад [244, 255, 134]. 

Розробці різних числових схем на основі МСЕ присвячені роботи різних 

авторів, наприклад Wriggers P. [255-256], Kikuchi N. [240], Segerlind L. [191], 

Strang G. [196], Киричевського В. В. [87, 134] та багатьох інших [231, 29, 30, 

77, 80, 83, 103, 70]. 

Класичний підхід до розв’язання контактних задач теорії пружності із 

впровадженням та розвитком МСЕ дав змогу проводити числовий аналіз із 

застосуванням мішаних варіаційних формулювань МСЕ. В цих постановках в 

розв’язуючих рівняннях напруження (деформації) фігурують разом з 

переміщеннями, що дозволяє зменшити похибки апроксимації шуканих 

величин, а це у свою чергу дає можливість отримати більш точні оцінки НДС 

у порівнянні з класичним підходом МСЕ у формі методу переміщень. 

Прикладами обґрунтування та реалізації таких підходів є дослідження 

Signorini A. [249], Гловински Р. Г., Ліонса Ж.–Л. і Тремольера Р. [52], 

Duvaut G., Lions J.–L [234], Кравчука О. С. [104], Кузьменка В. І., 

Толока В. О., Гоменюка С. І. [109, 251] та ін. Ці дослідження є теоретичною 

базою для побудови нових методів із використанням варіаційних методів та 

МСЕ. 

Серед нових сучасних матеріалів, що використовуються у різноманітних 

галузях промисловості, будівництві, медицини особливе місце займають 

композитні матеріали, одним із різновидів яких є шаруваті покриття 

(багатошарові основи), що мають шари з слабостисливих матеріалів 

(еластомірів), коефіцієнт Пуассона яких близький до 0,5. 

Еластоміри мають високу механічну міцність, еластичність і слабку 

стисливість. Особливістю визначення НДС таких основ є те, що при 

наближенні коефіцієнта Пуассона до 0,5 один з коефіцієнтів Ляме стає 

достатньо великим, а це призводить до втрати точності отримуваних 

розв’язків, особливо у наближених числових методах. При цьому рівень 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Duvaut,G.
http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Lions,J.-L.
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апроксимації напружень і деформацій в порівнянні з переміщеннями впливає 

на точність обчислення реакцій зв’язків в зонах контакту, а тим паче якщо 

невідомі граничні межи контактної взаємодії. В той же час контактні 

напруження є основними шуканими функціями в контактних задачах теорії 

пружності, а, отже, повинні визначатись з досить високим степенем точності.  

Для подолання цих перешкод необхідно застосовувати спеціально 

розроблені підходи, методи, схеми тощо. 

До таких підходів можна віднести: введення в розрахункові формули 

додаткових елементів, що враховують слабку стисливість еластомера [71, 

211]; застосування мішаних варіаційних принципів, в яких незалежно 

апроксимуються тензори переміщень та тензори напружень, переміщень та 

головних деформацій із використанням принципу Хеллінгера-Рейсснера [230, 

245]; спосіб скороченого інтегрування, в якому, відповідальні за слабку 

стисливість елементи у формулах шуканих величин полів переміщень та 

напружень апроксимуються різними функціями [236, 258]; поєднання МСЕ та 

методу штрафних функцій [247, 252]; підходи на основі гібридних схем МСЕ 

у формі методу переміщень на базі варіаційного принципу Лагранжа 

(наприклад, моментні схеми скінченного елемента для слабкостисливого 

матеріалу в [87]). 

Так в роботах Дияка І. І. [70] на основі теорії гомогенізації, розробленої 

автором гетерогенної чисельної схеми з використанням методів скінченних 

елементів і граничних елементів для анізотропних тіл, отримано математичні 

моделі, що описують процеси деформування в шаруватих композитних 

матеріалах. 

У статті Станкевича І. В. [194] розглядається один з варіантів методу 

скінченних елементів, що базується на застосуванні функціоналу Рейснера, в 

рамках методу переміщень.  

В статті Гарт Е. Л. [50] проекційно-ітераційний варіант МСЕ 

застосовувався до дослідження мішаної задачі теорії пружності для 

шаруватого тіла. 
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У роботах Раппопорт Р. М. [184, 185] розвивався метод, в якому в 

просторі інтегральних трансформант Фур'є або Ханкеля нормальних та 

дотичних напружень при відомих значеннях цих трансформант на верхній і 

нижній межах півпростору, пошарово розв’язуються плоскі (осесиметричні) 

задачі теорії пружності для півпростору з довільним числом шарів.  

У статті Цихановського В. К., Соколовської В. А. [209] в рамках 

нелінійної теорії пружності для плоских задач механіки ґрунтів методом 

скінченних елементів з використанням моментної схеми скінченних елементів 

(МССЕ) [190, 27, 28], при полілінійній апроксимації функцій переміщень. 

Досліджено задачі міцності та стійкості ґрунтових півпросторів, у граничному 

стані з розвитком зсувних та пластичних деформацій. Розглянута математична 

модель враховує геометричну та фізичну нелінійності. 

В серії робіт Ткачука М. М., перелік яких можна знайти в [139], 

розроблено нелінійні математичні моделі деформування матеріалів, що мають 

хаотичну мережеву структуру одновимірних фрагментів (фізико-механічні 

властивості матеріалів описано на мікрорівні). На основі поєднання моделей 

контактування мікронерівностей, гомогенізації властивостей матеріалів, 

моделей осереднення і умов непроникнення тіл одне в одне розроблено 

математичні моделі поведінки матеріалу на поверхні контакту або проміжного 

шару, отримано розв’язки задач мікромеханіки волокнистих та полімерних 

матеріалів.  

В своїй монографії [256] Wriggers P. наводить огляд сучасних методів 

моделювання контактних задач теорії нелінійної механіки суцільних 

середовищ з використанням методу скінченних елементів для малих та 

великих деформацій при контакті. В роботі представлені різні формулювання 

постановок контактних задач (твердотілий та балочний контакт, контакт 

нестабільних систем, термомеханічний контакт), геометричні співвідношення, 

необхідні для встановлення контактних обмежень і визначальних рівнянь на 

поверхні контакту, алгоритми і методи дискретизації. 
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Таким чином, проведений аналіз наукових досліджень дозволяє зробити 

висновки щодо актуальних напрямків досліджень в теорії контактних задач та 

сучасних тенденцій їх розвитку, трансформації. 

До актуальних на даний час напрямків досліджень задач контактної 

можна віднести наступні класи досліджень, задач: 

Задачі взаємодії поверхонь відносяться задач, в яких об'єкти контакту 

моделюються тілами, нескінченними в одному або декількох напрямках 

(смуга, шар, півпростір) в межах гіпотези про загасання напружено-

деформованого стану на віддаленні від зони контакту.  

Зауважимо, що у більшості реальних випадків зона загасання 

контактних напружень порівнянна зі скінченними розмірами взаємодіючих тіл 

й відповідно проводиться моделювання для скінченних областей.  

Наступним напрямком теорії контактних задач є дослідження, що 

враховують зміну властивостей матеріалу контактуючих тіл від рівня 

навантажень. В цих задачах у залежності від рівня заданих навантажень 

застосовуються основні рівняння або теорії пружності (малі деформації), або 

пластичності, повзучості (великі деформації).  

Наступними класами контактних задач пошуку меж контактної області 

є задачі опису контакту тіл з поверхнями, що не повністю повторюють один 

одного в зоні контакту, напруження та деформації змінюються непропорційно 

зміні навантаження, та задачі, що враховують односторонній характер 

взаємодії при контактуванні поверхонь. 

Іншим напрямком досліджень є задачі, в яких модулюються (граничні 

умови формулюються у вигляді нерівностей) сили адгезії поверхонь. 

Сучасні тенденції розвитку моделювання задач механіки контактної 

взаємодії сконцентровані, здебільшого, у напрямках побудови методів, 

адаптованих до розв’язання реальних задач інженерної практики, модифікацій 

існуючих методів з метою підвищення надійності та ефективності при 

моделюванні контактів, чисельній або програмній реалізації, побудові та 
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аналізу збіжності розроблених схем дослідження напружено-деформованого 

стану контактуючих тіл, розробці їх модифікацій. 

На практиці досить часто виникають задачі механіки, коли області, що 

розглядаються, мають один із розмірів набагато більший ніж два інші, і 

моделюються нескінченною розмірністю. В цьому випадку традиційна 

дискретна модель (розбиття нескінченної області скінченною кількістю 

дискретних вузлів, кількість яких визначається сталістю чисельних 

розрахунків) приводить до необхідності розв’язання задачі нескінченної 

розмірності, що викликає низку обчислювальних та математичних складнощів 

(уповільнена збіжність чисельних результатів, значні похибки для 

слабкостисливих матеріалів). 

Альтернативний підхід, що в певній мірі дозволяє позбавитись від 

зазначених труднощів, полягає у вдосконаленні та розвитку традиційних схем, 

застосуванні «нескінченних» та «напівнескінченних» скінченних елементів 

(СЕ), які моделюють нескінченну частину області. 

В роботі Єлсукова К. П., Слівкера В. І. [76] розглядались обчислювальні 

особливості застосування МСЕ при розрахунку конструкцій на пружній 

основі, зокрема використання «напівнескінченних скінченних елементів» типа 

клин або смуга. 

В роботі Перельмутера А. В., Слівкера В. І. [157] також розглянута 

методика (модель Пастернака з двома коефіцієнтами підложки) моделювання 

задач механіки грунтів з використанням «напівнескінченних скінченних 

елементів» (законтурні елементи двопараметричної моделі основи). 

Зауважимо, що запропоновані в [76, 157] підходи реалізовано програмно у 

обчислювальному комплексі SCAD++ й дозволяють з певною точністю 

(порівняно великий розмір похибок) змоделювати та описати поведінку 

пружної основи за межами контактної зони опуклої многокутної плити, що 

лежить на основі. 

Колосовою Г. С. в [96] було запропоновано інший підхід до подібних 

задач, а саме прийом доповнення області дослідження (контакта) до кругової 
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області, що охоплює контактну зону. Всередині розв’язок будується за 

звичайною схемою МСЕ, а в зовнішній – аналітично, розкладанням в 

тригонометричний ряд по контурній координаті з подальшим зшиванням. 

Схожий підхід було розглянуто й в роботі [197] для моделювання 

пружної основи при розрахунку споруд, що мають характерну протяжність в 

одному напрямку (тунель метрополітену, гірнича виробка). Як і в разі плити 

на грунті використовують в умовах плоскої деформації напівнескінченні 

скінченні елементи. Тут була використана плоска розрахункова схема, 

відповідно до якої контур споруди вписувався в півколо, всередині якого 

застосовувалися звичайні скінченні елементи плоскої задачі теорії пружності, 

а поза цим півколом вводилися спеціальні радіально напрямлені скінченні 

елементи, необмежені за глибиною ґрунтового масиву. 

Для усунення негативних явищ, що виникають при застосуванні методу 

скінченних елементів, було розроблено, так звану, моментну схему 

скінченного елемента (МССЕ) для слабкостисливих матеріалів [72]. Основна 

ідея цієї схеми така: компоненти поля переміщень розкладаються в ряд в околі 

початку координат і утримується деяка кількість початкових доданків, 

аналогічно розкладаються в ряд компоненти тензора деформацій. Після цього 

перевіряється відповідність останнього розкладання розкладанню 

переміщень, і якщо в це розкладання входять доданки, відсутні в розкладанні 

переміщень, то відповідні доданки видаляються з розкладання. Перетворені в 

такий спосіб розкладання використовуються при отриманні матриці 

жорсткості скінченного елемента. Так само чинять з розкладанням функції 

зміни об’єму, де згідно з певними правилами теж утримують деякі кількість 

доданків.  

У монографії [259] описано застосування напівнескінченного 

скінченного елемента при розв’язанні статичних задач механіки у двомірній 

постановці.  

Чисельне моделювання розповсюдження хвиль з використанням ANSYS 

у одновимірному та двовимірному випадку за допомогою нескінченних 
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скінченних елементів висвітлено у статті [235]. У роботі [225] нескінченні 

елементи було застосовано до дослідження попередньо напружених 

нескінченних середовищ у підземних виробках. Розв’язання статичних задач 

для необмежених областей за допомогою нескінченних елементів 

представлено у статті [232]. Модифікацію нескінченного скінченного 

елемента для підвищення точності обчислень шляхом збільшення кількості 

вузлів у необмеженому напрямку та вибору апроксимуючих функцій, що 

мають вид, подібний до виду очікуваного розв’язку, запропоновано у [242] 

У зв’язку з цим актуальною є розробка нових та модифікація існуючих 

ефективних чисельних схем розв’язування двовимірних та тривимірних 

контактних задач, які дають змогу одночасно контролювати точність 

обчислень та забезпечувати розв’язування як лінійних так і нелінійних 

інженерних проблем 

 

 

1.6 Висновки до розділу 1 

 

Аналіз досліджень, присвячених методам визначення напружено-

деформованого стану пружних багатошарових середовищ свідчить, що 

питання їх розробки привертали увагу багатьох математиків та механіків. 

Важливість роботи у цьому напрямку обумовлена широкими можливостями 

практичного застосування результатів досліджень, оскільки модель 

багатошарового середовища добре відображає властивості багатьох реальних 

об’єктів. 

Вивчення інформаційних джерел показує, що в даний час в 

дослідженнях більшості сучасних авторів перевага віддається чисельно-

аналітичним методам, коли побудовані аналітичні розв’язки просторових 

задач теорії пружності чисельно досліджуються й аналізуються на комп’ютері. 

Однією із проблем, що недостатьно відображена у дослідженнях, є 

врахування специфічних властивостей матеріалів. Так, при дослідженні 
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композиційних матеріалів у математичних моделях потрібно враховувати 

анізотропію властивостей матеріалу, дослідження слабкостисливих матеріалів 

взагалі дає некоректні результати при розрахунках традиційними методами і 

тому необхідна розробка нових підходів та модифікація методів для 

отримання адекватних розв’язків при дослідженні таких матеріалів. 

У існуючих дослідженнях недостатньо уваги приділено моделюванню 

нескінченності розмірів області, що досліджується. Як правило, у більшості 

досліджень нескінченна область моделюється скінченною, але значних 

розмірів, що попередньо потребує додаткових досліджень та може привести 

до збільшення обчислювальної складності задачі. Моделювання саме 

нескінченності зустрічається у одновимірних та двовимірних задачах. 

Побудова математичних моделей нескінченних областей у просторі є 

актуальною задачею. 

Таким чином, розробка аналітичних та чисельних підходів до 

розв’язання граничних та контактних задач теорії пружності для 

багатошарових плит з будь-якою скінченною кількістю шарів є актуальною з 

теоретичної та практичної точок зору. 

 

  



50 

 

РОЗДІЛ 2 

ОСЕСИМЕТРИЧНІ КОНТАКТНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРУЖНИХ 

БАГАТОШАРОВИХ ОСНОВ 

 

 

2.1 Осесиметрична контактна задача для багатошарової основи з 

невідомою областю контакту 

 

Нехай на багатошаровий пакет з ізотропними шарами, що міститься на 

пружному або жорсткому півпросторі, діє гладкий (без тертя) штамп. Його 

основа являє собою поверхню обертання, яка може і не бути опуклою. Область 

контакту штампа з основою в загальному випадку складається з кола і системи 

концентричних з ним кілець. Потрібно визначити область контакту штампа з 

багатошаровою основою і закон розподілу в ній контактних напружень за 

умови, що відомі осадка штампа, модулі пружності і товщини шарів основи. 

Передбачається, що два сусідні шари основи або спаяні, або мають гладкий 

контакт. Умови гладкого або зчепленого контакту шарів можуть довільно 

чергуватися по глибині основи. Шари в основі при його деформації не 

відстають один від одного, а нижній шар – від півпростору. 

Для багатошарових основ за допомогою функції податливості 

побудовані інтегральні рівняння контактних задач про дію штампа на основу 

[173]. Ці рівняння вдалося розв’язати для випадку плоских та осесиметричних 

контактних задач. Однак для останніх суттєвим є обмеження: область 

контакту штампа з основою повинна бути кругом. Контактні задачі про дію 

кільцевих штампів на пружний півпростір висвітлені у роботах 

Губенка В. С. [64], Попова Г. Я. [169], Александрова В. М. [19]. В роботах 

Александрова О. І. та Бокія І. Б. [9, 10] було запропоновано метод розв’язання 

двовимірних та трьохвимірних контактних задач для пружного півпростору, в 

яких область контакту наперед невідома. 

Узагальнимо метод на випадок багатошарової основи. 
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Віднесемо багатошарову основу до циліндричної системи координат 

𝑟, 𝜑, 𝑧 із початком на верхній межі. Вісь 𝑧 направимо вглиб основи. Для виводу 

рівняння задачі необхідно знати зв'язок між тиском 𝑞(𝑟), 𝑟 ∈ 𝐿 на поверхню 

багатошарової основи і нормальними переміщеннями 𝑢𝑧(𝑟, 0) точок межі 

основи. Такий зв'язок встановлений в роботі [173]: 

 

𝑢𝑧(𝑟, 0) =
2(1 − 𝜈1

2)

𝐸1
∫ 𝑡𝑞(𝑡)𝑑𝑡

𝐿

∫ 𝐴1(𝑝)𝐽0(𝑝𝑟)𝐽0(𝑝𝑡)𝑑𝑝

∞

0

. (2.1) 

 

Тут 𝐸1, 𝜈1 – модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона матеріалу верхнього 

(першого) шару основи, 𝐴1(𝑝) – функція податливості основи, 𝐽0(𝑥) – функція 

Бесселя нульового порядку. 

Функції податливості півпростору 𝐴𝑘(𝑝), 𝐵𝑘(𝑝), 𝐵𝜏𝑘(𝑝), 𝑘 = 1,2, . . . , 𝑛 є 

неперервними й обмеженими в області [0,∞), при цьому 

 

𝐴𝑘(𝑝) = 1 − 𝑎𝑘(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ𝑘 , 𝑘 = 1,2,… , 𝑛 + 1,  

 

де 𝑎𝑘(𝑝) = 𝑂(𝑝
2) при 𝑝 → ∞. Замінимо в правій частині рівності (2.1) 

 

𝐴1(𝑝) = 1 − 𝑎1(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ1. 

 

Тоді невласний інтеграл в (2.1) можна подати у вигляді суми двох 

невласних інтегралів. Другий з них містить підінтегральну функцію, що 

швидко спадає при 𝑝 → ∞ і яка є неперервною і будь-яке число разів 

диференційованою функцією змінних 𝑟 та 𝑡. 

Перший інтеграл є табличним [180] 
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∫ 𝐽0(𝑝𝑟)𝐽0(𝑝𝑡)𝑑𝑝

∞

0

= 𝐹(𝑟, 𝑡) =
2

𝜋
{

1

𝑟
𝐾 (

𝑡

𝑟
) , 0 < 𝑡 < 𝑟;

1

𝑡
𝐾 (

𝑟

𝑡
) , 0 < 𝑟 < 𝑡.

 (2.2) 

 

Тут 𝐾(𝑥) – еліптичний інтеграл першого роду [68]. 

Якщо візьмемо до уваги все сказане вище, отримаємо формулу 

 

𝑢𝑧(𝑟, 0) = ∫ 𝑡𝑞(𝑡)𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝐿

−∫ 𝑡𝑞(𝑡)𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝐿

, (2.3) 

 

де 

𝐹1(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝑎1(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ1𝐽0(𝑝𝑡)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

. 

 

Нехай 𝑧 = 𝑓(𝑟) – рівняння поверхні гладкого штампа у вихідному 

положенні, коли він, торкаючись основи, не викликає її деформації; 𝛥 – 

переміщення штампа вздовж осі 𝑧 від вихідного положення; 𝑞(𝑟), 𝑟 ∈ 𝐿 – 

шуканий контактний тиск між штампом, поверхня якого задана рівнянням 

𝑧 = 𝑓(𝑟), і багатошаровою основою. Очевидно, що в області контакту 𝐿 

 

𝑞(𝑟) ≥ 0, 𝑢𝑧(𝑟, 0) − 𝛥 − 𝑓(𝑟) = 0, (2.4) 

 

а поза областю контакту 

 

𝑞(𝑟) = 0, 𝑢𝑧(𝑟, 0) − 𝛥 − 𝑓(𝑟) > 0. (2.5) 

 

Тут 𝑢𝑧(𝑟, 0) – нормальне переміщення точок межі 𝑧 = 0 багатошарової основи, 

що визначається формулою (2.1). Математично розв’язок контактної задачі 

про дію штампа на багатошарову основу зводиться до відшукання такої 
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області 𝐿 і функції 𝑞(𝑟), заданої в цій області, щоб виконувалися вимоги (2.4) 

і (2.5). 

Введемо у розгляд неперервну на числовій осі −∞ < 𝛼 < ∞ функцію 

 

ℎ(𝛼) = {
𝛼, 𝛼 ≥ 0,
0, 𝛼 < 0.

(2.6) 

 

Тоді дві умови (2.4) і (2.5) для визначення області 𝐿 і контактного тиску 𝑞(𝑟) 

можна замінити за допомогою функції ℎ(𝛼) рівнянням, еквівалентним їм 

 

𝑞(𝑟) = ℎ{𝑞(𝑟) − �̃� ⋅ [𝑢𝑧(𝑟, 0) − 𝛥 − 𝑓(𝑟)]}, 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞, 

 

де �̃� – довільне додатне число. Підставимо в це рівняння вираз для 𝑢𝑧(𝑟, 0) 

відповідно до формули (2.3), одержимо тоді нелінійне рівняння щодо 

невідомого контактного тиску 𝑞(𝑟) на поверхні основи 

 

𝑞(𝑟) = ℎ{𝑞(𝑟) −

− �̃� [
2(1 − 𝜈1

2)

𝐸1
∫ 𝑡𝑞(𝑡)(𝐹1(𝑟, 𝑡) − 𝐹(𝑟, 𝑡))𝑑𝑡

𝐿

− 𝛥 − 𝑓(𝑟)]} . (2.7)
 

 

Перейдемо до чисельної реалізації розв’язку рівняння (2.7). 

Нехай невідома область контакту 𝐿 штампа з багатошаровою основою 

знаходиться в середині кола радіуса 𝑎. Розіб’ємо область 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑎 на 𝑚 

рівних частин [𝑟1, 𝑟2], [𝑟2, 𝑟3], . . . , [𝑟𝑚, 𝑟𝑚+1] вважаючи 𝑟1 = 0, 𝑟𝑚+1 = 𝑎. В 

кожній з частин, крім першої, замінимо шукану функцію 𝑞(𝑟) лінійною 

(значення функції 𝑞(𝑟) та її лінійної апроксимації у граничних точках частини 

однакові). На частині [0, 𝑟2] вважаємо 𝑞(𝑟) ≈ 𝑞(𝑟2). Позначимо через 

𝑞2, 𝑞3, . . . , 𝑞𝑚+1 значення шуканої функції 𝑞(𝑟) в точках 𝑟2, 𝑟3, . . . , 𝑟𝑚+1. 
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Підставимо наближений вираз для функції 𝑞(𝑟) в праву частину 

нелінійного рівняння (2.7). Тоді кожний з інтегралів буде являти собою 

лінійну комбінацію контактних тисків 𝑞2, 𝑞3, . . . , 𝑞𝑚+1 

 

∫ 𝑡𝑞(𝑡)𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑎

0

= ∑ 𝑞𝑘𝐶𝑘(𝑟)

𝑚+1

𝑘=2

, ∫ 𝑡𝑞(𝑡)𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑎

0

= ∑ 𝑞𝑘𝐶𝑘
∗(𝑟)

𝑚+1

𝑘=2

, 

 

Тут 

 

𝐶2(𝑟) =
1

𝛥𝑟
[𝛥𝑟𝑄1(𝑟) − 𝑃2(𝑟) + 𝑟3𝑄2(𝑟)], 𝐶𝑚+1(𝑟) =

1

𝛥𝑟
[𝑃𝑚(𝑟) − 𝑟𝑚𝑄𝑚(𝑟)], 

𝐶𝑖(𝑟) =
1

𝛥𝑟
[𝑃𝑖−1(𝑟) − 𝑃𝑖(𝑟) + 𝑟𝑖+1𝑄𝑖(𝑟) − 𝑟𝑖−1𝑄𝑖−1(𝑟)], 

𝐶2
∗(𝑟) =

1

𝛥𝑟
[𝛥𝑟𝑄1

∗(𝑟) − 𝑃2
∗(𝑟) + 𝑟3𝑄2

∗(𝑟)], 𝐶𝑚+1
∗ (𝑟) =

1

𝛥𝑟
[𝑃𝑚

∗ (𝑟) − 𝑟𝑚𝑄𝑚
∗ (𝑟)], 

𝐶𝑖
∗(𝑟) =

1

𝛥𝑟
[𝑃𝑖−1

∗ (𝑟) − 𝑃𝑖−1
∗ (𝑟) + 𝑟𝑖+1𝑄𝑖

∗(𝑟) − 𝑟𝑖−1𝑄𝑖−1
∗ (𝑟)], 

 

де 

 

𝑃𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡2𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑃𝑖
∗(𝑟) = ∫ 𝑡2𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 

𝑄𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑄𝑖
∗(𝑟) = ∫ 𝑡𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝛥𝑟 = 𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖 , 

 

функція 𝐹(𝑟, 𝑡) визначена формулою (2.2). 

Значення останніх невласних інтегралів знайдено чисельно за 

допомогою відомої адаптивної програми інтегрування QUANC8 [206] після 

заміни нескінченої верхньої межі досить великим числом. Для обчислення 

інтегралів по змінній 𝑡 використовувалась квадратурна формула Гаусcа. 
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При обчисленні значень функцій 𝑃𝑖(𝑟) та 𝑄𝑖(𝑟) для 𝑟 = 𝑟2, 𝑟3, . . . 𝑟𝑚+1 

було використано той факт, що функція 𝐹(𝑟, 𝑡) при 𝑟 = 𝑡 має інтегровну 

особливість, для інших значень 𝑟 вона неперервна і має похідні довільного 

порядку. Заздалегідь шляхом очевидної заміни змінної інтегрування 𝑡 вирази 

для функцій 𝑃𝑖(𝑟) та 𝑄𝑖(𝑟) було зведено до вигляду: 

при 𝑟 ≤ 𝑟𝑖: 

 

𝑃𝑖(𝑟) =
2𝑟2

𝜋
∫
𝐾(𝑘)

𝑘3
𝑑𝑘

𝑟
𝑟𝑖

𝑟
𝑟𝑖+1

, 𝑄𝑖(𝑟) =
2𝑟

𝜋
∫
𝐾(𝑘)

𝑘2
𝑑𝑘

𝑟
𝑟𝑖

𝑟
𝑟𝑖+1

= −
2𝑟

𝜋
[
𝐸(𝑘)

𝑘
]|

𝑟
𝑟𝑖+1

𝑟
𝑟𝑖

; (2.8) 

 

при 𝑟 ≤ 𝑟𝑖: 

 

𝑃𝑖(𝑟) =
2𝑟2

𝜋
∫ 𝑘2𝐾(𝑘)𝑑𝑘

𝑟𝑖+1
𝑟

𝑟𝑖
𝑟

, 𝑄𝑖(𝑟) =
2𝑟

𝜋
[𝐸(𝑘) − (1 − 𝑘2)𝐾(𝑘)]|

𝑟𝑖
𝑟

𝑟𝑖+1
𝑟
, (2.9) 

 

де 

 

𝐾(𝑘) = ∫
𝑑𝜙

√1 − 𝑘2 𝑠𝑖𝑛 𝜙

𝜋
2

0

− (2.10) 

 

повний еліптичний інтеграл першого роду, 𝐸(𝑘) – повний еліптичний інтеграл 

другого роду. У такому випадку для вказаних значень 𝑟 ≠ 𝑟𝑖 та 𝑟 ≠ 𝑟𝑖+1 

функції 𝑃𝑖(𝑟) можна з високою точністю знайти чисельно за допомогою 

квадратурної формули Гаусcа з достатньо великим числом вузлів 𝑚. Інтеграли 

𝑄𝑖(𝑟) вдалося обчислити точно за допомогою довідника [180]. Для обчислення 

інтегралів 𝑃𝑖(𝑟) при 𝑟 = 𝑟𝑖 та 𝑟 = 𝑟𝑖+1 у виразах (2.8) і (2.9) функцію 𝐾(𝑘) 
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замінено інтегралом (2.10). Після зміни порядку інтегрування в повторних 

інтегралах було отримано такі результати: 

при 𝑟 = 𝑟𝑖: 

 

𝑃𝑖(𝑟𝑖) =
𝑟𝑖
2

𝜋

{
 

 

∫

[
 
 
 

𝑠2 𝑙𝑛

(

 
𝑟𝑖+1 +√𝑟𝑖+1

2 − (𝑟𝑖𝑠)
2

𝑟𝑖(1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜙)

)

 +
√𝑟𝑖+1

2 − (𝑟𝑖𝑠)
2

𝑟𝑖
]
 
 
 

𝑑𝜙 − 1

𝜋
2

0
}
 

 

, 

 

при 𝑟 = 𝑟𝑖+1: 

 

𝑃𝑖(𝑟𝑖+1) =
𝑟𝑖+1
2

2𝜋

[
 
 
 

∫
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑠

𝑠
𝑑𝜙

𝜋
2

0

+ 𝑘(𝐸(𝑘) − 2(1 − 𝑘2)𝐾(𝑘))

]
 
 
 

||

𝑟𝑖
𝑟𝑖+1

1

, 𝑠 = 𝑠𝑖𝑛 𝜙. 

 

Якщо покладати послідовно в рівнянні (2.7) 𝑟 = 𝑟2, 𝑟3, . . . , 𝑟𝑚+1, 

прийдемо до системи нелінійних рівнянь 

 

𝑞𝑖 = ℎ{𝑞𝑖 − �̃� (
2(1 − 𝜈1

2)

𝐸1
∑(𝐶𝑘(𝑟𝑖) − 𝐶𝑘

∗(𝑟𝑖))𝑞𝑘

𝑚+1

𝑘=2

− 𝛥 − 𝑓(𝑟𝑖))}, 

𝑖 = 2,𝑚 + 1. (2.11) 

 

Константу �̃� візьмемо такою, щоб цю систему можна було розв’язати 

методом Зейделя. Згідно з результатами праці [8] �̃� повинна дорівнювати 

числу, оберненому до максимального модуля елементів матриці, яка створена 

з коефіцієнтів при 𝑞𝑘 у виразі справа від �̃� в (2.11). Початкове наближення до 

шуканого розв’язку системи беремо нульовим. В решті решт отримаємо 

сукупність шуканих тисків 𝑞2, 𝑞3, . . . , 𝑞𝑚+1. Ті області круга 𝑟 ≤ 𝑎, на яких 

𝑞𝑖 > 0, є областями контакту штампу з основою. 
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Наведений алгоритм розв’язку контактних задач теорії пружності для 

багатошарових основ, в яких область контакту заздалегідь невідома, був 

перевірений на прикладі розв’язку відомої задачі про дію штампа з 

параболічною основою 𝑧 = −𝑘𝑟2 на пружний півпростір. Результати точного 

і наближеного розв’язків практично співпали. 

В монографії [173] було встановлено: якщо в багатошаровій основі 

верхній шар має модуль Юнга більший за модуль Юнга другого шару, то при 

дії гладкого кругового штампа з плоскою основою на таку багатошарову 

основу під штампом з’являються від’ємні тиски. Це свідчить про те, що 

область контакту штампу з основою не є круг. Методами, які наведені в 

монографії [173], встановити дійсну область контакту кругового штампу з 

багатошаровою основою неможливо. Тепер, використовуючи наведений 

алгоритм розв’язку контактних задач, можна закрити проблему про 

визначення області контакту кругового гладкого плоского штампу з 

багатошаровою основою. 

В таблиці наведені результати обчислень контактних тисків між 

круговим плоским штампом радіусу 𝑎 = 3 та двошаровою основою (шар 

зчеплений з півпростором). Товщина шару ℎ1 = 1 см, модуль Юнга матеріалу 

шару 𝐸1 = 10
7 Н/см2, коефіцієнт Пуассона 𝜈1 = 0,3. Модулі пружності 

півпростору 𝐸2 = 106 Н/см2, коефіцієнт Пуассона 𝜈2 = 0,3. 

Щоб отримати вірогідні результати обчислень контактних тисків, 

необхідно вірно вибрати число 𝑚 в системі рівнянь (2.11). Якщо 𝑚 мале, то 

при збільшенні цього числа результати обчислень різко змінюються. 

Починаючи з деякого значення числа 𝑚, подальше збільшення цього числа 

практично не змінює результатів обчислень. Потрібне значення числа 𝑚 

визначається математичними експериментами. У конкретній розглянутій 

задачі було встановлено достатнє значення 𝑚 = 30. Результати обчислень, 

наведені в таблиці, відповідають значенню 𝑚 = 60. Значення контактних 

тисків, знайдених при 𝑚 = 30 та 𝑚 = 60, практично співпадають. 
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Таблиця 2.1 – Значення контактних тисків 

𝑟 𝑞(𝑟) (Н/см2) 𝑟 𝑞(𝑟) (Н/см2) 

Односторонній 

зв’язок 

Двосторонній 

зв’язок 

Односторонній 

зв’язок 

Двосторонній 

зв’язок 

0 363,9 363,3 1,5 0 12,6 

0,3 320,8 321,3 1,55 0 –6,4 

0,6 288,1 292,4 1,6 0 –48,7 

0,9 213,9 266,5 2,1 0 –12,4 

1,2 83,2 119,9 2,15 0 6,5 

1,25 63,4 123,2 2,2 0 90,5 

1,3 0 82,3 2,25 45,2 141,4 

1,35 0 45,4 2,4 458,2 482,8 

1,4 0 42,4 2,7 2071,0 2078,0 

1,45 0 18,7 3 41555,5 41553,4 

 

 

2.2 Відокремлення пружного шару від багатошарової основи під 

дією нормального навантаження 

 

Нехай в пружній багатошаровій основі всі шари, крім верхнього, не 

відокремлюються один від одного при деформації. Верхній шар (який 

вважається гладким) має односторонній зв’язок з нижчим шаром основи. На 

верхній (перший) шар діє локальне нормальне навантаження, яке притискає 

його до другого. Задача полягає в тому, щоб визначити область контакту 

першого шару з нижче розташованою основою і знайти закон розподілу 

нормальних контактних напружень в цій області. 

Кожен шар багатошарової основи віднесено до місцевої циліндричної 

системи координат r,𝜙, 𝑧 з початком на верхній межі шару. Осі 𝑧 усіх систем 

координат спрямовані по нормалі до меж шарів і збігаються. Шар основи з 

номером 𝑘 займає область 0 ≤ 𝑧 ≤ ℎ𝑘 , 𝑟 > 0, 0 ≤ 𝜙 < 2𝜋 (𝑘 = 1, 𝑛; ℎ𝑘 – 
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товщина), з номером 𝑛 + 1 є пружним або жорстким півпростором. Величини 

𝑘 -го шару позначимо індексом 𝑘. 

Розглянемо верхній шар основи у стані, коли він під дією навантаження 

відокремився від другого. На верхній межі шару 𝑧 = 0 відомі 

𝜎𝑧(𝑟, 0) = −𝑞
1(𝑟) і 𝜏rz(𝑟, 0) = 0; на нижній 𝑧 = ℎ1, 𝜏rz(𝑟, ℎ1) = 0, 

𝜎𝑧(𝑟, ℎ1) = −𝑞
2(𝑟), де 𝑞2(𝑟) – невідома фінітна функція. Позначимо через 

( ) ( )pp 21 ,  трансформанти Ганкеля напружень 𝜎𝑧(𝑟, 0) та 𝜎𝑧(𝑟, ℎ1)  

 

𝜎𝑖(𝑝) = −∫ 𝑟𝑞𝑖(𝑟)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑟

∞

0

. (2.12) 

 

Маючі на меті побудувати рівняння відносно функції 𝑞2(𝑟), 

скористаємося відомими формулами для переміщень 𝑢𝑧 точок нижньої межі 

першого шару і верхньої межі багатошарової основи [173, 175] 

 

𝑑𝑢𝑧1(𝑟, ℎ1)

𝑑𝑟
=
2(1 − 𝜈1

2)

𝐸1
× 

×∫ 𝑝
2𝜎1(𝑝)(𝑠ℎ𝜈 + 𝜈𝑐ℎ𝜈) − 𝜎2(𝑝)(𝑠ℎ2𝜈 + 2𝜈)

𝑐ℎ2𝜈 − 2𝜈2 − 1
𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 𝜈 = 𝑝ℎ1, (2.13) 

𝑢𝑧2(𝑟, 0) = −
2(1 − 𝜈2

2)

𝐸2
∫ 𝜎2(𝑝)𝐴2(𝑝)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

. (2.14) 

 

В цих формулах 𝐸1, 𝐸2, 𝜈1, 𝜈2 – модулі пружності і коефіцієнти Пуассона; 

𝐽0(𝑥), 𝐽1(𝑥) – функції Бесселя першого роду; 𝐴2(𝑝) – функція податливості 

багатошарової основи, яка починається з другого шару. 

В області контакту шару з багатошаровою основою нормальні 

переміщення точок нижньої межі шару і верхньої межі основи збігаються, 

тобто 
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𝑢𝑧2(𝑟, 0) = ∫
𝑑𝑢𝑧1
𝑑𝑟

𝑑𝑟

𝑟

0

. 

 

Підставимо в цю рівність вирази (2.13), (2.14) та скористаємося тим, що [180] 

 

∫𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

𝑟

0

= −
1

𝑝
[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]. 

 

Замінимо функцію 𝐴2(𝑝) виразом 1 − 𝑎2(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ2, де 𝑎2(𝑝) – модифікована 

функція податливості [173]. 

Отримаємо інтегральне рівняння контактної задачі, що розглядається 

 

∫ 𝑡𝜎𝑧2(𝑡, 0)𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝐿

− 𝛿 =
1

1 + 𝛥1
∫ 𝑡𝜎𝑧2(𝑡, 0) ×

𝐿

 

× (∫
−4𝜋𝜎1(𝑝)𝑄

−1(𝑠ℎ𝜈 + 𝜈𝑐ℎ𝜈) + (𝑒−2𝜈 − 2𝜈2 − 2𝜈 − 1)𝐽0(𝑝𝑡)

𝑐ℎ2𝜈 − 2𝜈2 − 1

∞

0

× 

× [𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝)𝑑𝑡 + 

+
𝛥1

1 + 𝛥1
∫ 𝑡𝜎𝑧2(𝑡, 0)

𝐿

(∫ 𝑎2(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ2𝐽0(𝑝𝑡)[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑡. (2.15) 

 

Тут 𝜎𝑧2(𝑟, 0) – невідоме контактне напруження, 𝐿 – радіус невідомої області 

контакту шару з основою; 

 

𝑄 = −2𝜋∫ 𝜎𝑧2(𝑡, 0)𝑑𝑡

𝐿

, 𝛿 = ∫ 𝜎𝑧2(𝑡, 0)𝑑𝑡

𝐿

, 𝐹(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝐽0(𝑝𝑟)𝐽0(𝑝𝑡)𝑑𝑝

∞

0

− (2.16) 
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модуль головного вектора сил, що діють на верхню або нижню межу 

відокремленого від основи шару. 

Подамо (2.15) у вигляді різниці його лівої та правої частин. Тоді для 

точок (𝑟, 0), які належать області контакту, напруження 𝜎𝑧2(𝑟, 0) 

задовольняють (2.15), воно перетворюється на вірну тотожність. Якщо точки 

не належать області контакту, то різниця лівої та правої частин рівності не 

дорівнюватиме нулю. 

Застосуємо функцію (2.6) до рівняння (2.15). Тоді його можна записати 

у вигляді еквівалентного нелінійного рівняння відносно контактного тиску 

𝑞2(𝑟) = −𝜎𝑧2(𝑟, 0): 

 

𝑞2(𝑟) = ℎ(𝑞2(𝑟) − 𝐸 [∫ 𝑡𝑞2(𝑟)𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝐿

+ 𝛿 −
1

1 + 𝛥1
∫ 𝑡𝑞2(𝑟) ×

𝐿

 

× (∫
−4𝜋𝜎1(𝑝)𝑄

−1(𝑠ℎ𝜈 + 𝜈𝑐ℎ𝜈) + (𝑒−2𝜈 − 2𝜈2 − 2𝜈 − 1)𝐽0(𝑝𝑡)

𝑐ℎ2𝜈 − 2𝜈2 − 1
×

∞

0

 

× [𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝)𝑑𝑡 + 

+
𝛥1

1 + 𝛥1
∫ 𝑡𝑞2(𝑟)

𝐿

(∫ 𝑎2(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ2𝐽0(𝑝𝑡)[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑡. (2.17) 

 

Тут 𝐸 – довільна додатна константа. 

Наближений розв’язок рівняння (2.17) можна одержати наведеним 

нижче методом [8], якщо присвоїти параметру 𝛿 деяке числове значення. Як 

видно з інтегрального рівняння (2.15), шукані контактні напруження 𝜎𝑧2(𝑟, 0) 

пропорційні параметру 𝛿. Отже, якщо позначити через 𝑞1
2(𝑟) розв'язок 

рівняння (2.17) при 𝛿 = 1, то розв’язок цього рівняння для будь-якого 

значення 𝛿 буде таким 𝑞2(𝑟) = 𝛿𝑞1
2(𝑟). Для визначення потрібного значення 

параметра 𝛿 слід скористатися формулою, яка випливає з (2.15) та (2.16) 

 



62 

 

𝛿 =
𝑄

2𝜋
∫ 𝑞1

2(𝑟)𝑟𝑑𝑟

𝐿

. (2.18) 

 

Розглянемо тепер конкретну задачу про відокремлення пружного шару 

від багатошарової основи. Нехай на шар діє нормальна зосереджена сила 𝑄 =

1, прикладена до точки 𝑟 = 0, 𝑧 = 0 верхньої межі шару. Сила притискає шар 

до основи (тобто зосереджена сила, спрямована в додатному напрямку осі 𝑧). 

Для такого навантаження верхнього шару основи 

 

𝜎1(𝑝) = ∫ 𝑟𝜎𝑧1(𝑟, 0)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑟

∞

0

= −
1

2𝜋
. 

 

Невідома область контакту шару з багатошаровою основою очевидно є 

кругом невідомого радіуса 𝑎. Нелінійне рівняння (2.17) для задачі, що 

розглядається, набуває вигляду 

 

𝑞2(𝑟) = ℎ(𝑞2(𝑟) − 𝐸 [∫ 𝑡𝑞2(𝑟)𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑎

0

+ 𝛿 −
1

1 + 𝛥1
∫𝑡𝑞2(𝑡)

𝑎

0

× 

× (∫
2(𝑠ℎ𝜈 + 𝜈𝑐ℎ𝜈) + (𝑒−2𝜈 − 2𝜈2 − 2𝜈 − 1)𝐽0(𝑝𝑡)

𝑐ℎ2𝜈 − 2𝜈2 − 1
[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑡 + 

+
𝛥1

1 + 𝛥1
∫𝑡𝑞2(𝑡)(∫ 𝑎2(𝑝)𝑒

−2𝑝ℎ2𝐽0(𝑝𝑡)[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑡

𝑎

0

. 

 

Розіб’ємо область 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑎 на 𝑚 однакових частин [𝑟𝑖 , 𝑟𝑖+1](𝑖 = 1,𝑚) 

при 𝑟1 = 0, 𝑟𝑚+1 = 𝑎. В кожній з частин, крім першої, замінимо функцію 𝑞2(𝑟) 

лінійною (значення функції 𝑞2(𝑟) та її лінійної апроксимації у граничних 

точках частини однакові). На частині [0, 𝑟2] вважаємо 𝑞2(𝑟) ≈ 𝑞2(𝑟2). Якщо 
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позначити через 𝑞𝑖
2(𝑖 = 2,𝑚 + 1) значення шуканої функції 𝑞2(𝑟) в точках 

𝑟𝑖(𝑖 = 2,𝑚 + 1), тоді за сказаним 

 

𝑞2(𝑟) ≈ {

𝑞2
2, 𝑟 ∈ [0, 𝑟2],

𝑞𝑖+1
2 − 𝑞𝑖

2

𝛥𝑟
𝑟 +

𝑞𝑖
2𝑟𝑖+1 − 𝑞𝑖+1

2 𝑟𝑖
𝛥𝑟

, 𝑟 ∈ [𝑟𝑖 , 𝑟𝑖+1], 𝛥𝑟 = 𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖(𝑖 = 2,𝑚).
 

 

Підставимо наближений вираз функції 𝑞2(𝑟) в праву частину нелінійного 

рівняння (2.19). Тоді кожний з інтегралів буде лінійною комбінацією 

контактних тисків 𝑞𝑖
2(𝑖 = 2,𝑚 + 1)  

 

∫𝑡𝑞2(𝑡)𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑎

0

= ∑ 𝑞𝑘
2𝐶1𝑘(𝑟)

𝑚+1

𝑘=2

, ∫ 𝑡𝑞2(𝑡)𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑎

0

= ∑ 𝑞𝑘
2𝐶3𝑘

∗ (𝑟),

𝑚+1

𝑘=2

 

∫(∫
2(𝑠ℎ𝜈 + 𝜈𝑐ℎ𝜈) + (𝑒−2𝜈 − 2𝜈2 − 2𝜈 − 1)𝐽0(𝑝𝑡)

𝑐ℎ2𝜈 − 2𝜈2 − 1
[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑡

𝑎

0

= 

= ∑ 𝑞𝑘
2𝐶2𝑘(𝑟)

𝑚+1

𝑘=2

. 

 

Тут 

 

𝐶𝑗,2(𝑟) =
1

𝛥𝑟
[𝛥𝑟𝑄𝑗,1(𝑟) − 𝑃𝑗,2(𝑟) + 𝑟3𝑄𝑗,2(𝑟)], 

𝐶𝑗,𝑚+1(𝑟) =
1

𝛥𝑟
[𝑃𝑗,𝑚(𝑟) − 𝑟𝑚𝑄𝑗,𝑚(𝑟)], 

𝐶𝑗,𝑖(𝑟) =
1

𝛥𝑟
[𝑃𝑗,𝑖−1(𝑟) − 𝑃𝑗,𝑖(𝑟) + 𝑟𝑖+1𝑄𝑗,𝑖(𝑟) − 𝑟𝑖−1𝑄𝑗,𝑖−1(𝑟)](𝑗 = 1,3; 𝑖 = 3,𝑚), 

𝑃1,𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡2𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑄1,𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡𝐹(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑃2,𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡2𝐹2(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 
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𝑄2,𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡𝐹2(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑃3,𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡2𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑄3,𝑖(𝑟) = ∫ 𝑡𝐹1(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 

𝐹1(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝑎2(𝑝)𝑒
−2𝑝ℎ2𝐽0(𝑝𝑡)[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

, 

𝐹2(𝑟, 𝑡) = ∫
2(𝑠ℎ𝜈 + 𝜈𝑐ℎ𝜈) + (𝑒−2𝜈 − 2𝜈2 − 2𝜈 − 1)𝐽0(𝑝𝑡)

𝑐ℎ2𝜈 − 2𝜈2 − 1
[𝐽0(𝑝𝑟) − 1]𝑑𝑝

∞

0

. 

 

Наведені невласні інтеграли обчислено за допомогою відомої 

адаптивної програми інтегрування QUANC8 [206] після заміни нескінченної 

верхньої межі досить великим числом. Для обчислення інтегралів по змінній 

t  використано квадратурну формулу Гаусса. 

При обчисленні значень функцій 𝑃1,𝑖(𝑟) та 𝑄1,𝑖(𝑟) для 𝑟 = 𝑟2, 𝑟3, . . . 𝑟𝑚+1 

було використано той факт, що функція 𝐹(𝑟, 𝑡) при 𝑟 = 𝑡 має інтегровану 

особливість, для інших значень 𝑟 вона неперервна і має похідні любого 

порядку. Тому для вказаних значень 𝑟 ≠ 𝑟𝑖 та 𝑟 ≠ 𝑟𝑖+1 функції 𝑃1,𝑖(𝑟) і 𝑄1,𝑖(𝑟) 

з високою точністю обчислено за допомогою квадратурної формули Гаусса з 

достатньою кількістю вузлів. Заздалегідь шляхом очевидної заміни змінної 

інтегрування t  вирази для функцій 𝑃1,𝑖(𝑟) та 𝑄1,𝑖(𝑟) було зведено до вигляду: 

при 𝑟 ≤ 𝑟𝑖 

 

𝑃1,𝑖(𝑟) =
2𝑟2

𝜋
∫
𝐾(𝑘)

𝑘3
𝑑𝑘

𝑟
𝑟𝑖

𝑟
𝑟𝑖+1

, 𝑄1,𝑖(𝑟) =
2𝑟

𝜋
∫
𝐾(𝑘)

𝑘2
𝑑𝑘

𝑟
𝑟𝑖

𝑟
𝑟𝑖+1

= −
2𝑟

𝜋
[
𝐸(𝑘)

𝑘
]|

𝑟
𝑟𝑖+1

𝑟
𝑟𝑖

; (2.19) 

 

при 𝑟 ≥ 𝑟𝑖 

 



65 

 

𝑃1,𝑖(𝑟) =
2𝑟2

𝜋
∫ 𝑘2𝐾(𝑘)𝑑𝑘

𝑟𝑖+1
𝑟

𝑟𝑖
𝑟

, 

𝑄1,𝑖(𝑟) =
2𝑟

𝜋
∫ 𝑘𝐾(𝑘)𝑑𝑘

𝑟𝑖+1
𝑟

𝑟𝑖
𝑟

=
2𝑟

𝜋
[𝐸(𝑘) − (1 − 𝑘2)𝐾(𝑘)]|𝑟𝑖

𝑟

𝑟𝑖+1
𝑟 ; (2.20) 

𝐾(𝑘) = ∫
𝑑𝜙

√1 − 𝑘2 𝑠𝑖𝑛2 𝜙

𝜋
2

0

− (2.21) 

 

повний еліптичний інтервал другого роду, 𝐸(𝑘) – повний еліптичний інтеграл 

першого роду. Інтеграли 𝑄1,𝑖(𝑟) обчислюються точно за допомогою довідника 

[180]. Для обчислення інтегралів 𝑃1,𝑖(𝑟) при 𝑟 = 𝑟𝑖 та 𝑟 = 𝑟𝑖+1 у виразах (2.19) 

і (2.20) функцію 𝐾(𝑘) замінимо інтегралом (2.21). Після зміни порядку 

інтегрування у кратних інтегралах буде отримано такі результати [68]: 

при 𝑟 = 𝑟𝑖 

 

𝑃𝑖(𝑟𝑖) =
𝑟𝑖
2

𝜋

{
 

 

∫

[
 
 
 

𝑠 𝑙𝑛

(

 
𝑟𝑖+1 +√𝑟𝑖+1

2 − (𝑟𝑖𝑠)
2

𝑟𝑖(1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜙)

)

 2 +
√𝑟𝑖+1

2 − (𝑟𝑖𝑠)
2

𝑟𝑖
]
 
 
 

𝑑𝜙

𝜋
2

0

− 1

}
 

 

, 

 

при 𝑟 = 𝑟𝑖+1: 

 

𝑃𝑖(𝑟𝑖+1) =
𝑟𝑖+1
2

2𝜋

[
 
 
 

∫
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑠

𝑠
𝑑𝜙

𝜋
2

0

+ 𝑘(𝐸(𝑘) − 2(1 − 𝑘2)𝐾(𝑘))

]
 
 
 

||

𝑟𝑖
𝑟𝑖+1

1

, 𝑠 = 𝑠𝑖𝑛 𝜙. 

 

Якщо параметру 𝑟 в рівнянні (2.18) послідовно надавати значень 

𝑟2, 𝑟3, . . . , 𝑟𝑚+1, то прийдемо до системи нелінійних рівнянь 
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𝑞𝑖
2 = ℎ {𝑞𝑖

2 − 𝐸 (
2(1 − 𝜈1

2)

𝐸1
∑ (𝐶1𝑘(𝑟𝑖) −

𝐶2𝑘(𝑟𝑖) + 𝛥1𝐶3𝑘(𝑟𝑖)

1 + 𝛥1
)𝑞𝑘

2

𝑚+1

𝑘=2

)} , (2.22) 

𝑖 = 2,𝑚 + 1. 

 

Константу 𝐸 візьмемо такою, щоб цю систему можна було розв’язати 

методом Зейделя. Згідно з результатами праці [8] процес буде збіжний, якщо 

𝐸 дорівнюватиме числу, оберненому до максимального модуля елементів 

матриці, яка створена з коефіцієнтів при 𝑞𝑘
2 у виразі праворуч від 𝐸 в (2.22). 

Початкове наближення до шуканого розв’язку системи беремо 

нульовим. В решті решт отримаємо сукупність невід’ємних шуканих тисків 

𝑞2
2, 𝑞3

2, . . . , 𝑞𝑚+1
2 . Ті області круга 𝑟 ≤ 𝑎, на яких 𝑞(𝑟) > 0, є областями контакту 

шару з основою. 

Зауважимо, що задача про односторонній контакт пружного шару з 

пружним півпростором розв'язувалася багатьма авторами [175, 239, 248, 254]. 

В таблиці наведені результати обчислень радіусу a  області контакту шару з 

півпростором для різних значень параметра 𝛥1. Існують розбіжності у цих 

значеннях з першими двома авторами, бо у своїх роботах вони навели 

результати у графічному вигляді. Результати Weitsman Y. суттєво відмінні від 

інших при 𝛥1 = 0 тому, що він розглядав контакт пружної пластинки з 

півпростором, до якого вона притискається зосередженою силою. 

Те, що розв'язок задачі, згідно рівнянню (2.18), збігається з розв’язками 

тієї ж самої задачі, отриманими іншими методами, свідчить про вірогідність 

методу розв’язку задачі про відокремлення шару від основи, який наведено в 

роботі. Однак пропонований метод має перевагу перед згаданими вище, бо 

дозволяє розв'язувати осесиметричні задачі про відокремлення для будь-яких 

багатошарових основ з невідомою областю контакту шару з основою (кільце, 

система кілець). 
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Таблиця 2.2 – Результати обчислень радіусу 𝑎 області контакту шару з 

півпростором для різних значень параметра 𝛥1 

Автори 𝑎 ℎ1⁄  

𝛥1 = 0 𝛥1 = 0,61 𝛥1 = 1,69 𝛥1 = 3,45 

Pu S. L., Hussain M. A. 

[248] 

0,0116 0,0190 0,0220 0,0270 

Keer L. M. та ін. [239] 0,0112 0,0160 0,0200 0,0250 

Weitsman Y. [254] 0 0,0137 0,0191 0,0243 

Приварников А. К. [175] 0,0110 0,0150 0,0200 0,0250 

Манько Н. І.-В., 

Приварников А. К. [123] 

0,0109 0,0150 0,0200 0,0250 

 

 

2.3 Осесиметрична контактна задача з тертям для багатошарової 

основи 

 

Нехай на багатошаровий пакет з ізотропними шарами, що містяться на 

пружному або жорсткому півпросторі, діє штамп. Його основа являє собою 

гладку поверхню обертання, яка може і не бути опуклою. Ділянка контакту 

штампа з основою у загальному випадку складається з кола та концентричних 

з ним кілець. Вважаємо, що у вихідному положенні штамп, торкаючись 

основи, не викликає її деформації. Для досягнення необхідної осадки він 

монотонно переміщується вздовж осі 𝑍, деформуючи основу. Відомі модулі 

пружності і товщини шарів основи, коефіцієнт тертя між штампом та верхнім 

шаром багатошарової основи. Передбачається, що кожні два сусідні шари 

основи або спаяні, або мають гладкий контакт. Потрібно визначити ділянку 

контакту штампа з багатошаровою основою, ділянки зчеплення і 

проковзування, а також закон розподілу в них контактних напружень; 

напруження та переміщення у внутрішніх та граничних точках основи. 
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Віднесемо кожний шар багатошарової основи до декартової системи 

координат 𝑋𝑘 , 𝑌𝑘 , 𝑍𝑘 та узгодженої з нею циліндричної системи координат 

𝑟𝑘, 𝜙𝑘, 𝑧𝑘 з початком на верхній межі шару. Для всіх точок основи, що 

розташовані на прямій, паралельній загальній осі 𝑍, їх координати 𝜙𝑘 

збігаються. Осі 𝑧𝑘 спрямовані в бік зовнішньої нормалі до поверхні основи. 

Скористаємось зв’язком між переміщеннями 𝑢𝑧, 𝑢𝑟 точок верхньої 

основи і напруженнями 𝜎𝑧(𝑟, 0), 𝜏𝑟𝑧(𝑟, 0) [173]: 

 

𝑢𝑧 =
2(1 − 𝜈2)

𝐸
∫ 𝑡𝜎𝑧(𝑡, 0)

(

 
 
{

2

𝜋𝑟
𝐾 (

𝑡

𝑟
) , 0 < 𝑡 < 𝑟

2

𝜋𝑡
𝐾 (

𝑟

𝑡
) , 0 < 𝑟 < 𝑡

} − 𝐼𝑎(𝑟, 𝑡)

)

 
 
𝑑𝑡

𝐿

− 

−
(1 − 2𝜈)(1 + 𝜈)

𝐸
× ∫ 𝑡𝜏𝑟𝑧(𝑡, 0) {

1

𝑡
, 0 < 𝑟 < 𝑡

0, 0 < 𝑡 < 𝑟
}

𝐿

𝑑𝑡 + 

+
2(1 − 𝜈2)

𝐸
∫ 𝑡𝜏𝑟𝑧(𝑡, 0)𝐼𝑏(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝐿

= 𝐷𝑧(𝜎𝑧, 𝜏𝑟𝑧), 

𝑢𝑟 = −
(1 − 2𝜈)(1 + 𝜈)

𝐸
∫ 𝑡𝜎𝑧(𝑡, 0) {

1

𝑟
, 0 < 𝑡 < 𝑟

0,0 < 𝑟 < 𝑡
}

𝐿

𝑑𝑡 + 

+
2(1 − 𝜈2)

𝐸
∫ 𝑡𝜔𝑧(𝑡, 0)𝐼𝑏

∗(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝐿

+
2(1 − 𝜈2)

𝐸
× 

×∫ 𝑡𝜏𝑟𝑧(𝑡, 0)

(

 
 
{

2𝑡

𝜋𝑟2
𝐷 (

𝑡

𝑟
) , 0 < 𝑡 < 𝑟

2𝑟

𝜋𝑡2
𝐷 (

𝑟

𝑡
) , 0 < 𝑟 < 𝑡

} − 𝐼𝑏𝜏(𝑟, 𝑡)

)

 
 
𝑑𝑡

𝐿

= 𝐷𝑟(𝜎𝑧, 𝜏𝑟𝑧), (2.23) 

 

де 
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{
 

 
𝐼𝑎(𝑟, 𝑡)

{
𝐼𝑏(𝑟, 𝑡)

𝐼𝑏
∗(𝑟, 𝑡)

}

𝐼𝑏𝜏(𝑟, 𝑡) }
 

 
= ∫ {

𝑎1(𝑝)

𝑏1(𝑝)

𝑏𝜏1(𝑝)
} 𝑒−2𝑝ℎ1

{
 

 
𝐽0(𝑝𝑟)𝐽0(𝑝𝑡)

{
𝐽0(𝑝𝑟)𝐽1(𝑝𝑡)

𝐽1(𝑝𝑟)𝐽0(𝑝𝑡)
}

𝐽1(𝑝𝑟)𝐽1(𝑝𝑡) }
 

 ∞

0

𝑑𝑝, 

𝐾(𝑘) = ∫
𝑑𝜙

√1 − 𝑘2 𝑠𝑖𝑛2 𝜙

𝜋
2

0

, 𝐷(𝑘) = ∫
𝑠𝑖𝑛2𝜙 𝑑𝜙

√1 − 𝑘2 𝑠𝑖𝑛2𝜙

𝜋
2

0

. 

 

В цих формулах 𝑎1(𝑝), 𝑏1(𝑝), 𝑏𝜏1(𝑝) – модифіковані функції податливості 

першого шару основи, 𝐾(𝑘),𝐷(𝑘) – повні еліптичні інтеграли. 

Нехай 𝑧 = 𝑓(𝑟) – рівняння поверхні штампа у вихідному положенні, 

коли він, торкаючись основи, не викликає її деформації; 𝛥 – переміщення 

штампа вздовж осі 𝑧 від вихідного положення; 𝑝(𝑟) = −𝜎𝑧(𝑟, 0), 

𝑞(𝑟) = −𝜏𝑟𝑧(𝑟, 0), 𝑟 ∈ 𝐿. Введемо у розгляд функції 

 

ℎ(𝛼) = {
𝛼, 𝛼 ≥ 0,
0, 𝛼 < 0;

  �̄�(𝛼, 𝛽) = {
𝛼, |𝛼| ≤ 𝜇𝛽,

𝜇𝛽𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛼), |𝛼| ≥ 𝜇𝛽.
 

 

Тоді систему рівнянь (2.23) можна замінити наступною еквівалентною 

системою [8] 

 

{
𝑝(𝑟) = ℎ{𝑝(𝑟) − 휀1𝐷𝑧[𝑝(𝑟), 𝑞(𝑟)]},

𝑞(𝑟) = �̄�{𝑞(𝑟) − 휀2𝐷𝑟[𝑞(𝑟), 𝑝(𝑟)], 𝑝(𝑟)}.
(2.24) 

 

Тут 휀1, 휀2 – довільні додатні константи. 

Техніка розв’язку системи (2.24) така: проводимо оцінку радіуса 

невідомої ділянки контакту. Нехай невідома ділянка контакту штампа з 

багатошаровою основою знаходиться всередині кола радіуса 𝑎. Розіб’ємо 

ділянку 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑎 на 𝑚 частин [0, 𝑟1], [𝑟1, 𝑟2], . . . , [𝑟𝑚−1, 𝑟𝑚] так, щоб площа 

кожного кільця 𝑟𝑖−1 ≤ 𝑟 < 𝑟𝑖 , 𝑖 = 2,𝑚 не перевищувала площі центрального 

круга радіуса 𝑟1. Позначимо через 𝑝1, 𝑝3, . . . , 𝑝2𝑚−1 та 𝑝2, 𝑝4, . . . , 𝑝2𝑚 відповідно 
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значення шуканих функцій 𝑝(𝑟), 𝑞(𝑟) у точках 𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑚 (на інтервалі [0, 𝑟1] 

вважаємо 𝑝(𝑟) ≈ 𝑝1, 𝑞(𝑟) ≈ 0). У рівняннях (2.24) будемо послідовно надавати 

змінній r  значення 𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑚. Тоді отримаємо систему нелінійних рівнянь 

відносно 𝑝2𝑖−1, 𝑝2𝑖: 

 

{
𝑝2𝑖−1 = ℎ(𝛾𝑖),

𝑝2𝑖 = �̄�(𝛼𝑖 , 𝑝2𝑖−1),
𝑖 = 1,𝑚. (2.25) 

 

Тут 

 

𝛾𝑖 = 𝑝2𝑖−1 − 휀1 (∑𝑐2𝑖−1,𝑗𝑝𝑗

2𝑚

𝑗=1

+ 𝑔2𝑖−1) , 𝛼𝑖 = 𝑝2𝑖 − 휀2 (∑𝑐2𝑖,𝑗𝑝𝑗

2𝑚

𝑗=1

+ 𝑔2𝑖), 

𝑔2𝑖−1 = 𝑓(𝑟𝑖) − 𝛥, 𝑔2𝑖 = −(∑𝑐2𝑖,𝑗𝑝𝑗

2𝑚

𝑗=1

), 

𝑐2𝑖−1,1 = 𝑘1(−𝑆21(𝑟𝑖) + 𝑟2𝑆11(𝑟𝑖)) + 𝑘0𝑆0(𝑟𝑖), 𝑐2𝑖−1,2 = 𝑇11(𝑟𝑖), 

𝑐2𝑖,2 = 𝑘1(−𝑅21(𝑟𝑖) + 𝑟2𝑅11(𝑟𝑖)) + 𝑘0𝑅0(𝑟𝑖), 𝑐2𝑖,2 = 𝑇1,2𝑚(𝑟𝑖), 

𝑐2𝑖−1,2𝑚−1 = 𝑘𝑚−1 (𝑆2,𝑚−1(𝑟𝑖) − 𝑟𝑚−1𝑆1,𝑚−1(𝑟𝑖)) , 𝑐2𝑖,2𝑚−1 = 𝑄2,𝑚−1(𝑟𝑖), 

𝑐2𝑖,2𝑚 = 𝑘𝑚−1 (𝑅2,𝑚−1(𝑟𝑖) − 𝑟𝑚−1𝑅1,𝑚−1(𝑟𝑖)) , 𝑐2𝑖,1 = 𝑄21(𝑟𝑖) + 𝑄0(𝑟𝑖); 

при 𝑗 = 2,𝑚 − 1: 

𝑐2𝑖−1,2𝑗−1 = 𝑘𝑗 (−𝑆2,𝑗(𝑟𝑖) + 𝑟𝑗+1𝑆1,𝑗(𝑟𝑖)) + 𝑘𝑗−1 (𝑆2,𝑗−1(𝑟𝑖) − 𝑟𝑗−1𝑆1,𝑗−1(𝑟𝑖)), 

𝑐2𝑖,2𝑗 = 𝑘𝑗 (−𝑅2,𝑗(𝑟𝑖) + 𝑟𝑗+1𝑅1,𝑗(𝑟𝑖)) + 𝑘𝑗−1 (𝑅2,𝑗−1(𝑟𝑖) − 𝑟𝑗−1𝑅1,𝑗−1(𝑟𝑖)), 

𝑐2𝑖−1,2𝑗 = 𝑇1,𝑗−1(𝑟𝑖) + 𝑇1,𝑗+1(𝑟𝑖), 𝑐2𝑖,2𝑗−1 = 𝑄1,𝑗−1(𝑟𝑖) + 𝑄2,𝑗(𝑟𝑖), 

𝑘𝑗 =
�̄�1

𝜋ℎ𝑗+1
, ℎ𝑗+1 = 𝑟𝑗+1 − 𝑟𝑗 , 𝑄1,𝑗(𝑟𝑖) = {

−�̄�2ℎ𝑗+1(𝑟𝑗 + 2𝑟𝑗+1)

6𝑟𝑖
, 𝑟 < 𝑟𝑖 ,

0, 𝑟 > 𝑟𝑖;

 

𝑄2,𝑗(𝑟𝑖) = {

−�̄�2ℎ𝑗+1(2𝑟𝑗 + 𝑟𝑗+1)

6𝑟𝑖
, 𝑟 < 𝑟𝑖 ,

0, 𝑟 > 𝑟𝑖;

   𝑇1,𝑗(𝑟𝑖) = {

−�̄�2ℎ𝑗+1
2

, 𝑟𝑖 < 𝑟𝑗 ,

0, 𝑟𝑖 > 𝑟𝑗;
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𝑆𝑛,𝑗 = ∫ 𝑡𝑛

{
 

 
1

𝑟𝑖
𝐾 (

𝑡

𝑟𝑖
) , 0 < 𝑡 < 𝑟𝑖

1

𝑡
𝐾 (

𝑟𝑖
𝑡
) , 0 < 𝑟𝑖 < 𝑡}

 

 
𝑑𝑡

𝑡𝑗+1

𝑡𝑗

, 

𝑅𝑛,𝑗 = ∫ 𝑡𝑛 {

𝑡

𝑟𝑖
2𝐷 (

𝑡

𝑟𝑖
) , 0 < 𝑡 < 𝑟𝑖

𝑟𝑖
𝑡2
𝐷 (

𝑟𝑖
𝑡
) , 0 < 𝑟𝑖 < 𝑡

}𝑑𝑡

𝑡𝑗+1

𝑡𝑗

, 𝑛 = 1,2. 

 

Якщо покласти 휀1 = 𝑐2𝑖−1,2𝑖−1
−1 , 휀2 = 𝑐2𝑖,2𝑖

−1 , то у такому випадку систему (2.25) 

можна розв’язати методом Зейделя [8, 180]. Оскільки функції 𝐾(𝑘),𝐷(𝑘)  

(𝑘 дорівнює 
𝑟𝑖

𝑡
 або 

𝑡

𝑟𝑖
) при 𝑟𝑖 = 𝑡 мають інтегровні особливості [180], для інших 

значень 𝑟 вони неперервні і мають похідні довільного порядку, то обчислення 

їх для 𝑟 = 𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑚 не викликає принципових труднощів. 

Ті інтервали змінної 𝑟, на яких 𝑝(𝑟) > 0, визначають ділянки контакта 

штампа з основою. В тих частинах ділянки контакту, де 𝑞(𝑟) = 𝜇𝑝(𝑟), маємо 

ефект проковзування, інші частини утворюють ділянку зчеплення штампа з 

основою. 

Для того, щоб отримати вірогідні результати розв’язку контактної 

задачі, необхідно розв’язувати систему (2.25) методом Зейделя кілька разів, 

поступово збільшуючи число 𝑚. Починаючи з деякого значення 𝑚, подальше 

його збільшення не приводить до суттєвих змін результатів. У такому випадку 

останній результат числового розв’язку можна вважати близьким до точного. 

Таким чином, розв’язавши контактну задачу, визначимо на верхній межі 

першого шару кусково-лінійний розподіл значень контактного тиску та 

тангенціальних напружень. Просторові контактні задачі з урахуванням тертя 

між штампом і пружним півпростором розглядали Александров О. І. та 

Бокій І. Б. Як частинний випадок у статті Александрова О. І. одержано 

розв’язок осесиметричної контактної задачі про вдавлювання шару в пружний 

півпростір. Щоб впевнитись у вірогідності наведеного способу розв’язку 

осесиметричних контактних задач з урахуванням тертя між штампом і 
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основою, розв’язано розглянуту Александровим О. І. задачу. Результати двох 

розв’язків, отриманих різними способами, добре узгоджуються. 

Наведемо тепер спосіб визначення напружень та переміщень у 

внутрішніх та граничних точках багатошарової основи за відомими 

результатами розв’язку контактної задачі. На підставі принципу незалежності 

сил ця задача зводиться до випадку, коли на поверхню основи діють 

нормальне та дотичне навантаження, розподілені в кільці [𝑟𝑖−1, 𝑟𝑖] за лінійними 

законами, який у свою чергу також можна розбити на дві задачі. Одна з них 

відповідає дії нормального навантаження на основу, а друга – дотичного. 

Розглянемо докладно задачу про дію дотичного навантаження. 

Скористаємось алгоритмом розв’язку першої граничної задачі для 

осесиметричної деформації багатошарової основи за методом функцій 

податливості. 

1. Визначаємо модифіковані функції податливості багатошарової 

основи за рекурентними співвідношеннями 

 

𝐷𝑘𝑎𝑘(𝑝) = 𝑁𝑘[(3 − 4𝜈𝑘)𝑐 + 𝑝𝑘 + 𝑝𝑘
2 + (1 − 2𝜈𝑘)

2] − 𝛥𝑘𝐴𝑘+1(𝑐 + 𝑝𝑘) + 

+𝛥𝑘𝐵𝜏𝑘+1(𝑠 + 𝑝𝑘) − �̃�𝑘𝐵𝑘+1[(1 − 2𝜈𝑘)𝑠 − 𝑝𝑘 − 𝑝𝑘
2] − 𝐻𝑘(𝑠 + 𝑝𝑘 + 𝑝𝑘

2), 

𝐷𝑘𝑏𝑘(𝑝) = 𝑁𝑘[2(1 − 𝜈𝑘)(1 − 2𝜈𝑘) + 𝑝𝑘
2] − 𝛥𝑘𝑝𝑘(𝐴𝑘+1 − 𝐵𝜏𝑘+1) + 

+�̃�𝑘𝐵𝑘+1(𝑝𝑘
2 + 𝜈𝑘 − 1) − 𝐻𝑘𝑝𝑘

2, 

𝐷𝑘𝑏𝜏𝑘(𝑝) = 𝑁𝑘[(3 − 4𝜈𝑘)𝑐 − 𝑝𝑘 + 𝑝𝑘
2 + (1 − 2𝜈𝑘)

2] + 𝛥𝑘𝐴𝑘+1(𝑠 − 𝑝𝑘) − 

−𝛥𝑘𝐵𝜏𝑘+1(𝑐 − 𝑝𝑘) − �̃�𝑘𝐵𝑘+1[(1 − 2𝜈𝑘)𝑠 + 𝑝𝑘 − 𝑝𝑘
2] − 𝐻𝑘(𝑠 − 𝑝𝑘 + 𝑝𝑘

2), 

𝐻𝑘 = 𝛥𝑘
2(𝐴𝑘+1𝐵𝜏𝑘+1 − 𝐵𝑘+1

2 ), 𝑝𝑘 = 𝑝ℎ𝑘 , 𝑒𝑘 = 𝑒
−2𝑝ℎ𝑘 , 𝑢 = 𝑝𝑘𝑒𝑘, 𝑐 =

1

2
(1 + 𝑒𝑘), 

𝑠 =
1

2
(1 − 𝑒𝑘), 𝑁𝑘 =

1

4
(1 − 𝜈𝑘)

2, �̃�𝑘 =
𝛥𝑘

1 − 𝜈𝑘
, 𝛥𝑘 =

𝐸𝑘(1 − 𝜈𝑘+1
2 )

𝐸𝑘+1(1 − 𝜈𝑘
2)
, 

𝐴𝑘+1 = 1 − 𝑎𝑘+1𝑒𝑘+1, 𝐵𝑘+1 = 1 − 𝑏𝑘+1𝑒𝑘+1,  

𝐵𝜏𝑘+1 =
1 − 2𝜈𝑘+1
2(1 − 𝜈𝑘+1)

− 𝑏𝜏𝑘+1𝑒𝑘+1. (2.26) 
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Вихідними значеннями для процесу визначення модифікованих функцій 

податливості є 𝑎𝑛+1 = 𝑏𝑛+1 = 𝑏𝜏𝑛+1 = 0. Слід вважати, що коли півпростір 

абсолютно жорсткий, то 𝛥𝑛 = 0. 

2. Визначаємо допоміжні функції першого шару з граничних умов задачі 

 

𝛼1 = 2𝜋∫ 𝑟𝜎𝑧1(𝑟, 0)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 𝛿1 = 2𝜋∫ 𝑟𝜏𝑟𝑧1(𝑟, 0)𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑟

∞

0

. 

 

3. Визначаємо функції 𝛼𝑘+1, 𝛿𝑘+1, 𝛿𝑘+1 за рекурентними 

співвідношеннями 

 

𝛼𝑘+1 = 𝑒
−𝑝𝑘{𝛼𝑘[𝑎𝑘(𝑠 − 𝑝𝑘𝑐) + 𝑏𝑘𝑝𝑘𝑠 + 1] − 𝛿𝑘[𝑏𝑘(𝑠 − 𝑝𝑘𝑐) + 𝑏𝜏𝑘𝑝𝑘𝑠 + 𝑝𝑘]}, 

𝛿𝑘+1 = 𝑒
−𝑝𝑘{𝛼𝑘[𝑎𝑘𝑝𝑘𝑠 − 𝑏𝑘(𝑠 + 𝑝𝑘𝑐) + 𝑝𝑘] − 

−𝛿𝑘[𝑏𝑘𝑝𝑘𝑠 − 𝑏𝜏𝑘(𝑠 + 𝑝𝑘𝑐) + 𝑝𝑘 − 1]},   𝛿𝑘+1 = 𝑒
−𝑝𝑘𝛿𝑘[1 + (1 − 𝜈𝑘)𝑐𝑘𝑠]. 

 

4. Знаходимо допоміжні функції 

 

�̄�𝑧𝑘 = 𝑒
−𝑝𝑧 {𝛼𝑘 [𝑎𝑘(𝐷 − 𝑝𝑧𝐶) + 𝑏𝑘𝑝𝑧𝐷+𝑝𝑧 + 1] − 

−𝛿𝑘 [𝑏𝑘(𝐷 − 𝑝𝑧𝐶) + 𝑏𝜏𝑘𝑝𝑧𝐷+𝑝𝑧]}, 

2𝐺𝑘𝑝�̄�𝑧𝑘(𝜉, 𝜂, 𝑧) = 𝑒
−𝑝𝑧{𝛼𝑘[𝑎𝑘(2(1 − 𝜈𝑘)𝐶 − 𝑝𝑧𝐷) − 𝑏𝑘((1 − 2𝜈𝑘)𝐷 − 𝑝𝑧𝐶) − 

−𝑝𝑧 + 2𝜈𝑘 − 2] − 𝛿𝑘[𝑏𝑘(2(1 − 𝜈𝑘)𝐶 − 𝑝𝑧𝐷) − 

−𝑏𝜏𝑘((1 − 2𝜈𝑘)𝐷 − 𝑝𝑧𝐶)−𝑝𝑧 + 2𝜈𝑘 − 1]}, 

𝑅𝑘 = 2𝜈𝑘𝑒
−𝑝𝑧{𝛼𝑘[𝑎𝑘𝑆 − 𝑏𝑘𝐷 + 1] − 𝛿𝑘[𝑏𝑘𝑆 − 𝑏𝜏𝑘𝐷 + 1]}, 

𝜎𝑘 = 𝑒
−𝑝𝑧{𝛼𝑘[𝑎𝑘((1 + 2𝜈𝑘)𝐷 + 𝑝𝑧𝐶) − 

−𝑏𝑘(2(1 + 𝜈𝑘)𝐶 + 𝑝𝑧𝐷)−𝑝𝑧 + 2𝜈𝑘 + 1] − 

−𝛿𝑘 [𝑏𝜏𝑘((1 + 2𝜈𝑘)𝐷 + 𝑝𝑧𝐶) − 𝑏𝜏𝑘(2(1 + 𝜈𝑘)𝐶 + 𝑝𝑧𝐷)−𝑝𝑧 + 2𝜈𝑘 + 2]}, 

2𝐺𝑘𝑆𝑘 = 𝑒
−𝑝𝑧{𝛼𝑘[−𝑎𝑘((1 − 2𝜈𝑘)𝐷 + 𝑝𝑧𝐶) + 
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+𝑏𝑘(2(1 − 𝜈𝑘)𝐶 + +𝑝𝑧𝐷)+𝑝𝑧 + 2𝜈𝑘 − 1] − 

−𝛿𝑘 [−𝑏𝑘((1 − 2𝜈𝑘)𝐷 + 𝑝𝑧𝐶) + 𝑏𝜏𝑘(2(1 − 𝜈𝑘)𝐶 + 𝑝𝑧𝐷)+𝑝𝑧 + 2𝜈𝑘 − 2]}, 

𝜏𝑘 = 𝑒
−𝑝𝑧 {𝛼𝑘 [𝑎𝑘𝑝𝑧𝐷 − 𝑏𝑘(𝐷 + 𝑝𝑧𝐶)+𝑝𝑧] − 

−𝛿𝑘 [𝑏𝑘𝑝𝑧𝐷 − 𝑏𝜏𝑘(𝐷 + 𝑝𝑧𝐶)+𝑝𝑧 + 1]} , 𝐷 = 0,5(𝑒
−2𝑝(ℎ𝑘−𝑧) − 𝑒−2𝑝ℎ𝑘), 

𝑝2 = 𝜉2 + 𝜂2, 𝐶 = 0,5(𝑒−2𝑝(ℎ𝑘−𝑧) + 𝑒−2𝑝ℎ𝑘). (2.27) 

 

5. Отримуємо шукані напруження та переміщення за формулами: 

 

𝜎𝑧𝑘(𝑟, 𝑧) =
1

2𝜋
∫ 𝑝�̄�𝑧𝑘(𝑝, 𝑧)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 

𝜎𝑧𝑘(𝑟, 𝑧) =
𝜈𝑘

1 − 2𝜈𝑘
𝜎𝑧𝑘(𝑟, 𝑧) −

𝑢𝑟𝑘(𝑟, 𝑧)

𝑟
− 

−
1

2𝜋(1 − 2𝜈𝑘)
∫ 𝑝[𝜈𝑘𝑅𝑘 + (1 − 𝜈𝑘)𝑆𝑘]𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 

𝜎𝜙𝑘(𝑟, 𝑧) =
1

2𝜋
∫ 𝑝𝜎𝑘(𝑝, 𝑧)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

− 𝜎𝑟𝑘(𝑟, 𝑧), 

𝜏𝑟𝑧𝑘(𝑟, 𝑧) =
1

2𝜋
∫ 𝑝𝜏𝑘(𝑝, 𝑧)𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 

𝑢𝑟𝑘(𝑟, 𝑧) = −
1

2𝜋
∫ 𝑆𝑘𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 𝑢𝑧𝑘(𝑟, 𝑧) =
1

2𝜋
∫ 𝑝�̄�𝑧𝑘(𝑝, 𝑧)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

. 

 

Зауважимо, що при обчисленні напружень та переміщень у першому 

шарі основи за допомогою останніх формул досягти високої точності можливо 

лише у разі, коли з формул (2.27) при 𝑘 = 1 вилучити підкреслені доданки. До 

отриманих результатів необхідно додати відповідні значення напружень та 

переміщень у пружному півпросторі, на який діють такі ж сили, що і на 

багатошарову основу, та який має ті ж самі модулі пружності, що і перший 
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шар основи. Тому для розв’язку будь-якої першої основної задачі для 

багатошарових основ треба мати відповідні розв’язки для пружного 

півпростору. 

Наведемо формули для визначення переміщень у точках пружного 

однорідного півпростору, на межі якого відомі напруження: 

 

𝜎𝑟𝑧1(𝑟, 0) = 0, 𝜏𝑟𝑧1(𝑟, 0) = {
𝑐𝑟 + 𝑑, 𝑟 ∈ [𝑟𝑖−1, 𝑟𝑖],

0, 𝑟 ∉ [𝑟𝑖−1, 𝑟𝑖],
 

(𝑐 =
𝑝2𝑖+2 − 𝑝2𝑖
𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖

, 𝑑 =
𝑝2𝑖𝑟𝑖+1 − 𝑝2𝑖+2𝑟𝑖

𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖
), 

𝑢𝑧 = −
1

2𝐺
∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)(∫(𝑝𝑧 − 2𝜈 + 1)𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

= 

= −
1

2𝐺
[𝑧 ∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)(∫ 𝑝𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

+ 

+(1 − 2𝜈) ∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)(∫ 𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽0(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 

𝑢𝑧 =
1

2𝐺
∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)(∫(𝑝𝑧 + 2𝜈 − 2)𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

= 

=
1

2𝐺
[𝑧 ∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)(∫ 𝑝𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

− 

−2(1 − 𝜈) ∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)(∫ 𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

)𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

, 𝑢𝜙 = 0. 

 

Невласні інтеграли та їх похідні у правих частинах наведених формул 

для переміщень являють собою лінійні комбінації інтегралів  
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𝐴𝑚,𝑛
𝑙 = ∫ 𝑝𝑙𝑒−𝑝𝑧𝐽𝑚(𝑝𝑠)𝐽𝑛(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

, 

 

які можуть бути виражені через спеціальні функції [180], наприклад: 

 

𝜕𝑢𝑟
𝜕𝑟

=
1

2𝐺
[(1 − 2𝜈) ∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)𝐴1,1

1 𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

− 𝑧 ∫ 𝑠(𝑐𝑠 + 𝑑)𝐴1,1
2 𝑑𝑠

𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

], 

𝐴1,1
2 = ∫ 𝑝2𝑒−𝑝𝑧𝐽1(𝑝𝑠)𝐽1(𝑝𝑟)𝑑𝑝

∞

0

=
𝑘

16𝜋(𝑠𝑟)5 2⁄ (1 − 𝑘2)2
× 

× [2𝑘2(𝑘4𝑧2 − (1 − 𝑘2)(𝑠2 + 𝑟2))𝐸(𝑘) + (1 − 𝑘2)(8𝑠𝑟(1 − 𝑘2) − 

−𝑘2(2 − 𝑘2)𝑧2)𝐾(𝑘)], 𝑘 = 𝑠𝑖𝑛 𝜙 =
2√𝑠𝑟

√𝑧2 + (𝑠 + 𝑟)2
, 

 

𝐸(𝑘) – еліптичний інтеграл другого роду. 

Підставивши вирази для переміщень та їх похідних у закон Гука, 

одержимо формули для напружень у точках пружного півпростору. 

За допомогою наведеного вище алгоритму можна визначити 

напруження та переміщення у будь-яких точках багатошарової основи. 

Аналогічно можна отримати формули для напружень та переміщень пружного 

півпростору під дією нормального навантаження. 

У відповідності до розробленого алгоритму в якості тестової 

розглядалась осесиметрична задача про визначення області контакту 

жорсткого кульового штампу (радіус кулі 0,3 м) з пружним півпростором, що 

є слабкостисливим (гума, коефіцієнт Пуасона ν=0,49, модуль Юнга 

 𝐸 = 0,9 ∙ 103МПа), а також, нормальних та тангенціальних контактних 

напружень на скінченій системі концентричних кілець. Розрахунки 

проводились з урахуванням тертя (коефіцієнт тертя 𝑘𝑡𝑟 = 0,12375) та без, при 

різних заглибленнях штампу (𝛥1 = 0,01м, 𝛥2 = 0,02 м, 𝛥3 = 0,03 м). Радіуси 
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області контакту для кожного випадку дорівнювали a1 =0,0548 м,  

a2 = 0,0768 м, a3 =0,0933 м відповідно.  

Також розглянуто осесиметричну контактну задачу про дію сферичного 

штампу (𝑟 = 3 м) на пружний півпростір (каучук з характеристиками  

𝐸 = 8 МПа, 𝜈 = 0,47) при заглибленні штампу у півпростір на величину  

𝛿 = 0,1 м  з урахуванням тертя (коефіцієнт тертя 𝑘𝑡𝑟 = 0,12375 м). Знайдене 

максимальне значення контактного тиску дорівнює 𝜎 𝐸⁄ = 0,18. Отримані 

результати цілком узгоджуються з очікуваними. 

 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі отримано аналітичні розв’язки осесиметричних 

контактних задач у новій постановці, а саме: 

1. За допомогою метода функцій податливості розв’язано 

осесиметричну контактну задачу для багатошарових основ із невідомою 

областю контакту. Обмеження на опуклість штампу не накладалось. Було 

розглянуто два випадки взаємодії між шарами основи: або гладкий контакт, 

що дозволяє проковзування, або абсолютне зчеплення, коли точки штампу і 

основи після контакту переміщуються однаково. 

2. Із використанням функцій податливості розв’язано осесиметричну 

контактну задачу для багатошарових основ із локально діючим 

навантаженням. Постановка передбачає, що навантаження прикладається до 

верхнього шару, який має гладкий контакт із нижче розташованою основою. 

В результаті розв’язання задачі знайдено зону контакту верхнього шару з 

основою та розподіл контактних напружень у цій області.  
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РОЗДІЛ 3 

МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ «НЕСКІНЧЕННОГО» СКІНЧЕННОГО 

ЕЛЕМЕНТА НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ 

 

 

3.1 Матриця жорсткості «нескінченного» скінченного елемента 

для слабкостисливого матеріалу на основі моментної схеми 

 

На практиці досить часто виникають задачі механіки, коли силова дія на 

тіло або взаємодія декількох тіл має локальний характер, а значна частина 

об’єкта не випробовує впливу навантажень. Такі задачі моделюють рух 

автомобілю по дорозі, рух вагонних пар по залізничних рейках, роботу 

конвеєрних механізмів, транспортних стрічок, процедуру штамповки тощо. У 

вказаних задачах області, що розглядаються, мають один із розмірів набагато 

більший ніж два інші, і тому при моделюванні цей факт враховується або 

представленням цього розміру дуже значною величиною, або нескінченністю. 

Більшість таких задач неможливо розв’язати аналітичними методами 

зважаючи на громіздкий математичний опис математичної моделі. Тому 

розв’язання таких задач здійснюється чисельними методами, які, як правило, 

потребують переходу від неперервного до дискретного представлення області, 

наприклад, у методі скінченних елементів (МСЕ). Побудова традиційної 

дискретної моделі нескінченної області приводить до необхідності 

розв’язання задачі нескінченної розмірності, що викликає низку 

обчислювальних та математичних складнощів. Тому на практиці чинять так. 

Розбивають нескінченну область скінченною кількістю дискретних вузлів і 

потім поступово збільшують їх кількість до тих пір поки це не перестане 

значно впливати на чисельний розв’язок задачі. Але такий підхід потребує 

багатократного розв’язання задачі. Альтернативний підхід полягає у 

застосуванні «нескінченних» скінченних елементів (СЕ), які моделюють 

нескінченну частину області. 
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При використанні в методі скінченних елементів традиційних 

апроксимуючих функцій для визначення напружено-деформованого стану 

просторових конструкцій проявляються такі негативні явища, як неврахування 

переміщень скінченного елемента як абсолютно жорсткого цілого і так званий 

ефект «хибного зсуву». Перше явище проявляється в уповільненій збіжності 

чисельних результатів, якщо прийнятий варіант апроксимації переміщень не 

дозволяє точно описати зміщення СЕ як жорсткого цілого. Друге явище 

проявляється в тому, що при згині тонких пластин та оболонок за допомогою 

просторових скінченних елементів значно зростають похибки, пов’язані з 

появою фіктивних зсувних деформацій. Крім того, при розрахунку 

слабкостисливих матеріалів, коли коефіцієнт Пуассона прагне до 0,5, 

традиційна схема скінченного елемента дає значні похибки при розв’язанні 

задач механіки. 

Для усунення цих негативних явищ було розроблено так звану моментну 

схему скінченного елемента (МССЕ) для слабкостисливих матеріалів [72]. 

Основна ідея цієї схеми така: компоненти поля переміщень розкладаються в 

ряд в околі початку координат, і утримується деяка кількість початкових 

доданків, аналогічно розкладаються в ряд компоненти тензора деформацій. 

Після цього перевіряється відповідність останнього розкладання розкладанню 

переміщень, і якщо в це розкладання входять доданки, відсутні в розкладанні 

переміщень, то відповідні доданки видаляються з розкладання. Перетворені в 

такий спосіб розкладання використовуються при отриманні матриці 

жорсткості скінченного елемента. Так само чинять з розкладанням функції 

зміни об’єму, де згідно певним правилам теж утримують деякі кількість 

доданків. 

Дослідження нескінченних областей за допомогою МСЕ викладено в 

основному у одновимірній та двовимірній постановках. У монографії [259] 

описано застосування «нескінченного» скінченного елемента при розв’язанні 

статичних задач механіки у двомірній постановці. Чисельне моделювання 

розповсюдження хвиль з використанням ANSYS у одновимірному та 
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двовимірному випадку за допомогою нескінченних скінченних елементів 

висвітлено у статті [235]. В роботі [225] нескінченні елементи було 

застосовано до дослідження попередньо напружених нескінченних середовищ 

у підземних виробках. Розв’язання статичних задач для необмежених областей 

за допомогою нескінченних елементів представлено у статті [232]. 

Модифікація нескінченного скінченного елемента для підвищення точності 

обчислень шляхом збільшення кількості вузлів у необмеженому напрямку та 

вибору апроксимуючих функцій, що мають вид подібний до виду очікуваного 

розв’язку, запропоновано у [242].  

Найбільш поширеним скінченним елементом, який отримуються при 

дискретному представленні просторових об’єктів, є шестигранний скінченний 

елемент із вісьмома вузловим точками. Для гарного узгодження скінченних 

елементів при об’єднані нескінченну область будемо апроксимувати теж 

шестигранним скінченним елементом, вузли однієї із граней якого 

знаходяться на нескінченності. 

Для отримання основних співвідношень матриці жорсткості введемо дві 

системи координат: глобальну декартову (𝑂′𝑧1
′𝑧2
′𝑧3
′), і місцеву (𝑂𝑥1𝑥2𝑥3), 

пов’язану із скінченним елементом. У глобальній системі координат будемо 

задавати геометрію конструкції, в тому числі нескінченну її частину, умови 

закріплення та прикладене навантаження. У місцевій системі координат 

«нескінченний» скінченний елемент відобразиться у елемент у вигляді куба з 

довжиною ребра, що дорівнює 2 (рис. 3.1). Помістимо початок місцевої 

системи координат в центр куба, а напрями осей виберемо такими, що 

збігаються з напрямами ребер куба. Вузли 5*, 6*, 7*, 8* будуть відображатися 

у декартовій системі координат у вузли з нескінченною координатою по 

третьому напрямку. Оперування нескінченними величинами при виконанні 

обчислювальних операцій є незручною процедурою і потребує розробки 

додаткових алгоритмів при реалізації. Тому для зручності апроксимації у 

третьому напрямі введемо додаткові вузли 5, 6, 7, 8. Як невідомі у методі 

скінченних елементів приймемо компоненти вектору переміщень. 
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Рисунок 3.1 – «Нескінченний» скінченний елемент 

 

Для побудови матриці жорсткості скористаємося варіаційним 

принципом Лагранжа. Потенціальну енергію середовища 𝛱  можна визначити 

так: 

 

𝛱 = 𝑊 − 𝐴, 
 

де 𝑊 – енергія пружної деформації середовища, 𝐴 – робота зовнішніх сил, що 

діють на середовище. 

Запишемо варіацію потенціальної енергії середовища з урахуванням 

дискретизації на скінченні елементи скінченних розмірів та «нескінченні» 

скінченні елементи: 

 

𝛿𝛱 =∑𝛿𝑊𝑖
𝑓𝑖𝑛

+ ∑ 𝛿𝑊𝑖
𝑖𝑛𝑓

+ 𝛿𝐴,

𝑛

𝑖=𝑚+1

𝑚

𝑖=1

(3.1) 

 

де 𝛿𝑊𝑖
𝑓𝑖𝑛

– варіація пружної деформації i-го скінченного елемента скінченних 

розмірів, 𝛿𝑊𝑖
𝑖𝑛𝑓

– варіація пружної деформації i-го «нескінченного» 

скінченного елемента. 
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Щоб побудувати матрицю жорсткості «нескінченного» скінченного 

елемента, розглянемо окремо варіацію енергії пружної деформації 

«нескінченного» скінченного елемента 𝛿𝑊𝑖
𝑖𝑛𝑓

, що займає об’єм V  (надалі 

позначимо 𝛿𝑊𝑖
𝑖𝑛𝑓

 як 𝑊): 

 

𝛿𝑊 =∭𝜎𝑖𝑗𝛿휀𝑖𝑗𝑑𝑉,

𝑉

 (3.2) 

 

або, скориставшись зв’язком між компонентами тензорів деформацій 휀𝑖𝑗 та 

напружень 𝜎𝑖𝑗 у вигляді закону Гука, матимемо 

 

𝛿𝑊 =∭(2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙휀𝑘𝑙 +  𝑔𝑖𝑗)𝛿휀𝑖𝑗𝑑𝑉

𝑉

, 

 

або 

 

𝛿𝑊 =∭(2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙휀𝑘𝑙𝛿휀𝑖𝑗 +  𝑔𝑖𝑗𝛿)𝑑𝑉

𝑉

, (3.3) 

 

де 𝑔𝑖𝑗 – компоненти метричного тензору, 𝜇, 𝜆 – сталі Ляме, 휀𝑖𝑗 – компоненти 

вектору деформацій,  – функція зміни об’єму. 

В матричному виді будемо мати 

 

𝛿𝑊 =∭(2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙{휀}𝛿{휀} +  {}𝑔𝑖𝑗𝛿{})𝑑𝑉

𝑉

, (3.4) 

 

де {휀} = {휀11, 휀12, 휀13, 휀21, 휀22, 휀23, 휀31, 휀32, 휀33} – вектор деформацій, 

{} =  – функція зміни об’єму. 
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Згідно моментної схеми скінченного елемента компоненти тензору 

деформацій, вектору переміщень та функція зміни об’єму розкладаються в ряд 

за степеневими функціями: 

 

𝑢𝑘′ =∑∑∑𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

(𝑝𝑞𝑟)

1

𝑟=0

1

𝑞=0

=

1

𝑝=0

 

= 𝑘′
(000)

+ 𝑘′
(100)

(100) + 𝑘′
(010)

(010) + 𝑘′
(001)

(001) + 𝑘′
(110)

(110) + 

+
𝑘′
(101)

(101) + 
𝑘′
(011)

(011) + 
𝑘′
(111)

(111), (3.5) 

휀𝑖𝑗 =∑∑∑𝑒𝑖𝑗
(𝑝𝑞𝑟)

(𝑝𝑞𝑟)

1

𝑟=0

1

𝑞=0

=

1

𝑝=0

 

= 𝑒𝑖𝑗
(000)

+ 𝑒𝑖𝑗
(100)

(100) + 𝑒𝑖𝑗
(010)

(010) + 𝑒𝑖𝑗
(001)

(001) + 𝑒𝑖𝑗
(110)

(110) + 

+𝑒𝑖𝑗
(101)

(101) + 𝑒𝑖𝑗
(011)

(011) + 𝑒𝑖𝑗
(111)

(111), (3.6) 

 =∑∑∑ (𝑝𝑞𝑟)(𝑝𝑞𝑟)

1

𝑟=0

1

𝑞=0

=

1

𝑝=0

 

= (000) + (100)(100) + (010)(010) + (001)(001) + (110)(110) + 

+
(101)(101) + 

(011)(011) + 
(111)(111), (3.7) 

 

де 𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

 – коефіцієнти розкладання компонентів вектору переміщень у 𝑘′-ому 

напряму глобальної системи координат, 𝑒𝑖𝑗
(𝑝𝑞𝑟)

– коефіцієнти розкладання 

компонентів тензору деформацій, 
(𝑝𝑞𝑟)

 – коефіцієнти розкладання функції 

зміни об’єму, (𝑝𝑞𝑟) – набір степеневих координатних функцій вигляду: 

 

(𝑝𝑞𝑟) =
(𝑥1)

𝑝(𝑥2)
𝑞(𝑥3)

𝑟

𝑝! 𝑞! 𝑟!
, (3.8) 

 

де 𝑝, 𝑞, 𝑟 – степені апроксимуючого полінома за відповідними координатними 

напрямами. 
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При диференціюванні будемо мати: 

 

𝜕(++) =  (𝑝− 𝑞− 𝑟−). (3.9) 

 

Враховуючи формули (3.5), (3.9), отримаємо вираз для похідних функції 

переміщень всередині скінченного елемента: 

 

𝑢𝑘′,1 = 
𝑘′
(100)

+ 
𝑘′
(110)

(010) + 
𝑘′
(101)

(001) + 
𝑘′
(111)

(011); 

𝑢𝑘′,2 = 
𝑘′
(010)

+ 
𝑘′
(110)

(100) + 
𝑘′
(011)

(001) + 
𝑘′
(111)

(101); 

𝑢𝑘′,3 = 
𝑘′
(001)

+ 
𝑘′
(101)

(100) + 
𝑘′
(011)

(010) + 
𝑘′
(111)

(110).       (3.10) 

 

Згідно співвідношенням Коші маємо: 

 

휀𝑖𝑗 =
1

2
(
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥𝑗
𝑢𝑚′,𝑖 +

𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥𝑖
𝑢𝑚′,𝑗) , (3.11) 

 

де 𝑧𝑚′ – координати базисної системи, які визначаються всередині скінченного 

елемента через функції форми. Враховуючи, що деякі вузли скінченного 

елемента мають нескінченні координати, будемо визначати координати тільки 

через вузли, що мають скінченні координати, тобто 1–8. А для моделювання 

нескінченності будемо використовувати спеціальні апроксимуючі функції за 

третім напрямом. Тоді будемо мати: 

 

𝑧𝑚′ =∑�̃�𝐿

8

𝐿=1

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑧𝑚′
𝐿 , (3.12) 

 

де 𝑧𝑚′
𝐿  – 𝑚′-а координата L-ого вузла в базисній системі координат (рис. 3.1), 

𝑚′ = 1,2,3; L=1,…,8; 𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) – функції форми L-ого вузла, які 

визначаються для скінченного елемента формулами виду: 
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для вузлів 1–4: 

 

�̃�𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −
1

4
(1 + 𝑥1𝑥1

𝐿)(1 + 𝑥2𝑥2
𝐿)

2𝑥3
1 − 𝑥3

, 

 

для вузлів 5–8: 

 

�̃�𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

4
(1 + 𝑥1𝑥1

𝐿)(1 + 𝑥2𝑥2
𝐿) (1 +

2𝑥3
1 − 𝑥3

), 

 

де 𝑥𝑖
𝐿 – i-а координата 𝐿-ого вузла в системі координат скінченного елемента; 

𝑖 = 1, 2, 3; 𝐿 = 1,… ,8. 

Функції форми �̃�𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) для кожного вузла скінченного елемента 

приймуть вид: 

 

�̃�1(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −
1

4
(1 − 𝑥1)(1 − 𝑥2)

2𝑥3
1 − 𝑥3

, 

�̃�2(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −
1

4
(1 + 𝑥1)(1 − 𝑥2)

2𝑥3
1 − 𝑥3

, 

�̃�3(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −
1

4
(1 − 𝑥1)(1 + 𝑥2)

2𝑥3
1 − 𝑥3

, 

�̃�4(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −
1

4
(1 + 𝑥1)(1 + 𝑥2)

2𝑥3
1 − 𝑥3

, 

�̃�5(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

4
(1 − 𝑥1)(1 − 𝑥2) (1 +

2𝑥3
1 − 𝑥3

), 

�̃�6(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

4
(1 + 𝑥1)(1 − 𝑥2) (1 +

2𝑥3
1 − 𝑥3

), 

�̃�7(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

4
(1 − 𝑥1)(1 + 𝑥2) (1 +

2𝑥3
1 − 𝑥3

), 

�̃�8(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

4
(1 + 𝑥1)(1 + 𝑥2) (1 +

2𝑥3
1 − 𝑥3

) . (3.13) 
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Тоді, враховуючі співвідношення (3.10) – (3.13), будемо мати: 

 

휀11 =
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥1
(

𝑘′
(100)

+ 
𝑘′
(110)

(010) + 
𝑘′
(101)

(001) + 
𝑘′
(111)

(011)), 

휀22 =
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥2
(

𝑘′
(010)

+ 
𝑘′
(110)

(100) + 
𝑘′
(011)

(001) + 
𝑘′
(111)

(101)), 

휀33 =
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥3
(

𝑘′
(001)

+ 
𝑘′
(101)

(100) + 
𝑘′
(011)

(010) + 
𝑘′
(111)

(110)), 

휀12 =
1

2
(
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥2
(

𝑘′
(100)

+ 
𝑘′
(110)

(010) + 
𝑘′
(101)

(001) + 
𝑘′
(111)

(011)) + 

+
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥1
(

𝑘′
(010)

+ 
𝑘′
(110)

(100) + 
𝑘′
(011)

(001) + 
𝑘′
(111)

(101))), 

휀13 =
1

2
(
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥3
(

𝑘′
(100)

+ 
𝑘′
(110)

(010) + 
𝑘′
(101)

(001) + 
𝑘′
(111)

(011)) + 

+
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥1
(

𝑘′
(001)

+ 
𝑘′
(101)

(100) + 
𝑘′
(011)

(010) + 
𝑘′
(111)

(110))), 

휀23 =
1

2
(
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥3
(

𝑘′
(010)

+ 
𝑘′
(110)

(100) + 
𝑘′
(011)

(001) + 
𝑘′
(111)

(101)) + 

+
𝜕𝑧𝑚′

𝜕𝑥2
(

𝑘′
(001)

+ 
𝑘′
(101)

(100) + 
𝑘′
(011)

(010) + 
𝑘′
(111)

(110))) . (3.14) 

 

Згідно моментної схеми скінченного елемента для коефіцієнтів 

розкладання деформацій у (3.6), будемо мати [72]: 

 

𝑒11
(𝑝𝑞𝑟)

=∑∑∑𝑘′
(+1 𝜈 )

𝑟

=0

𝑞

𝜈=0

𝑝

=0

𝑓(𝑝+1− 𝑞−𝜈 𝑟−)
𝑘′ ; 

𝑒22
(𝑝𝑞𝑟)

=∑∑∑𝑘′
( 𝜈+1 )

𝑟

=0

𝑞

𝜈=0

𝑝

=0

𝑓(𝑝− 𝑞+1−𝜈 𝑟−)
𝑘′ ; 

𝑒33
(𝑝𝑞𝑟)

=∑∑∑𝑘′
( 𝜈 +1)

𝑟

=0

𝑞

𝜈=0

𝑝

=0

𝑓(𝑝− 𝑞−𝜈 𝑟+1−)
𝑘′ ; 
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𝑒12
(𝑝𝑞𝑟)

=
1

2
∑∑∑(𝑘′

( 𝜈+1 )
𝑓(𝑝+1− 𝑞−𝜈 𝑟−)
𝑘′ + 𝑘′

(+1𝜈)
𝑓(𝑝− 𝑞+1−𝜈 𝑟−)
𝑘′ )

𝑟

=0

𝑞

𝜈=0

𝑝

=0

; 

𝑒13
(𝑝𝑞𝑟)

=
1

2
∑∑∑(𝑘′

( 𝜈 +1)
𝑓(𝑝+1− 𝑞−𝜈 𝑟−)
𝑘′ + 𝑘′

(+1𝜈)
𝑓(𝑝− 𝑞−𝜈 𝑟+1−)
𝑘′ )

𝑟

=0

𝑞

𝜈=0

𝑝

=0

; 

𝑒23
(𝑝𝑞𝑟)

=
1

2
∑∑∑(

𝑘′
( 𝜈 +1)

𝑓(𝑝− 𝑞+1−𝜈 𝑟−)
𝑘′ +

𝑟

=0

𝑞

𝜈=0

𝑝

=0

 

+
𝑘′
( 𝜈+1 )

𝑓(𝑝− 𝑞−𝜈 𝑟+1−)
𝑘′ ) , (3.15) 

 

де прийнято позначення 

 

𝑓( 𝜈 )
𝑘′ =

𝜕+𝜈+𝑧𝑘′

(𝜕𝑥1)
(𝜕𝑥2)

𝜈(𝜕𝑥3)

|
𝑥1=𝑥2=𝑥3=0

. (3.16) 

 

В отримані співвідношення для коефіцієнтів розкладання деформацій 

𝑒𝑖𝑗
(𝑝𝑞𝑟)

 входять деякі коефіцієнти 
𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

, що не входять у розкладання 

переміщень (3.5). Тоді доданки у розкладанні деформацій, що містять хоча б 

один із членів, що не входять у розкладання переміщень, виключаються із 

розкладання (3.6). Враховуючи це, маємо такі вирази для деформацій: 

 

휀11 = 𝑒11
(000)

+ 𝑒11
(010)

(010) + 𝑒11
(001)

(001) + 𝑒11
(011)

(011), 

휀22 = 𝑒22
(000)

+ 𝑒22
(100)

(100) + 𝑒22
(001)

(001) + 𝑒22
(101)

(101), 

휀33 = 𝑒33
(000)

+ 𝑒33
(100)

(100) + 𝑒33
(010)

(010) + 𝑒33
(110)

(110), 

휀12 = 𝑒12
(000)

+ 𝑒12
(001)

(001), 휀13 = 𝑒13
(000)

+ 𝑒13
(010)

(010), 

ε23 = e23
(000)

+ e23
(100)

(100).                                     (3.17) 

 

У матричній формі це розкладання можна представити у вигляді: 
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{휀} = {𝑒𝑖𝑗 }
𝑇
{}. (3.18) 

 

Коефіцієнти розкладання тензора деформацій 𝑒𝑖𝑗
(𝑝𝑞𝑟)

, які визначаються в 

центрі скінченного елемента формулами (3.15), (3.16), можна представити 

через коефіцієнти апроксимації переміщень 𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

у матричному виді: 

 

{𝑒𝑖𝑗} = {𝐹𝑖𝑗
𝑘′}{𝑘′}. (3.19) 

 

Для коефіцієнтів розкладання функції зміни об’єму (3.7) справедливе 

таке співвідношення: 

 


()

=
𝜕(++)휀𝑖𝑗𝑔

𝑖𝑗

(𝜕𝑥1)
(𝜕𝑥2)

(𝜕𝑥3)

|
𝑥1=𝑥2=𝑥3=0

. (3.20) 

 

Відповідно до (20) визначимо коефіцієнти 
()

в околі точки (0,0,0), 

розписуючи кожний із них на основі співвідношень для компонент 

деформацій (3.17). Якщо якийсь коефіцієнт 𝑒𝑖𝑖
()

 відсутній у розкладанні 

компонент деформацій 휀𝑖𝑖 , то коефіцієнти 
()

, що містять 𝑒𝑖𝑖
()

, 

вилучаються. У загальному вигляді коефіцієнти розкладу 
()

 

представляються таким чином: 

 


()

= 𝑒11
()

𝑔11 + 𝑒22
()

𝑔22 + 𝑒33
()

𝑔33, (3.21) 

 

тоді для функції зміни об’єму будемо мати: 

 

 = 
()

, (3.22) 
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або 

 

 = 𝑒11
()

𝑔11 + 𝑒22
()

𝑔22 + 𝑒33
()

𝑔33. (3.23) 

 

Тоді функція зміни об'єму у матричному виді має вид: 

 

{} = {}𝑇{}, (3.24) 

 

де коефіцієнти 
()

 можна представити через коефіцієнти розкладу 

деформацій: 

 

{} = {𝐹
𝑘′}{𝑘′}. (3.25) 

 

Підстановка (3.18), (3.19) та (3.24), (3.25) у вираз для варіації енергії 

пружної деформації (3.4) дає  

 

𝛿𝑊 =∭(2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙𝛿{𝑘′}
𝑇
{𝐹𝑖𝑗

𝑘′}
𝑇
{}{}𝑇{𝐹𝑘𝑙

𝑚′
}{𝑚′} +  

𝑉

 

+ 𝑔𝑖𝑗𝛿{𝑘′}
𝑇
{𝐹

𝑘′}
𝑇
{}{}𝑇{𝐹

𝑚′
}{𝑚′}) 𝑑𝑉.                 (3.26) 

 

Вектор переміщень 𝑢𝑘′ в глобальній системі координат для 

просторового скінченного елемента переміщень визначаються через вузлові 

значення вектору переміщень 𝑢𝑘′
𝐿  та апроксимуючих функцій 𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) 

співвідношеннями: 

 

𝑢𝑚′ =∑𝑁𝐿

8

𝐿=1

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑢𝑚′
𝐿 (3.27) 
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або в матричному вигляді: 

 

{𝑢𝑘′} = {𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
{𝑁𝐿}, (3.28) 

 

де для вузлів 1–4: 

 

𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −
1

4
(1 + 𝑥1𝑥1

𝐿)(1 + 𝑥2𝑥2
𝐿)𝑁′3( 𝑥3), 

 

а для вузлів 5–8: 

 

𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

4
(1 + 𝑥1𝑥1

𝐿)(1 + 𝑥2𝑥2
𝐿)𝑁"3( 𝑥3), 

 

тут 𝑁′3( 𝑥3), 𝑁"3( 𝑥3) обираються таким чином, щоб при прямуванні 

координати 𝑧3′ до нескінченності переміщення 𝑢𝑚′ прямували б до 0. Це 

накладає певні обмеження на вибір глобальних координат скінченного 

елемента, які повинні відповідати локальним координатам  

𝑥3 = 1 − 2(𝑧3′
𝑀 − 𝑧3′

𝐾 ) (𝑧3′ − 2𝑧3′
𝑀 + 𝑧3′

𝐾 )⁄  (значення 𝑀 та 𝐾 беруться попарно із 

значень 𝑀 = 5, 6, 7, 8 та 𝐾 = 1, 2, 3, 4); апроксимація переміщень 

розкладається в ряд за цією координатою 𝑢𝑚′ = 𝑎0(𝑥1, 𝑥2) + 𝑎1(𝑥1, 𝑥2)𝑥3 +

𝑎2(𝑥1, 𝑥2)𝑥3
2+. .. при умові 𝑢𝑚′ → 0, якщо 𝑧3′ → ∞. 

Вираз (3.5) можна записати у матричному виді: 

 

{𝑢𝑘′} = {𝑘′}
𝑇
{}. (3.29) 

 

Для побудови матриці жорсткості перейдемо у виразі (3.26) від 

коефіцієнтів 
𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

 до значень переміщень 𝑢𝑘′
𝐿  у вузлах скінченного елемента 

за допомогою матриці перетворень [𝐴]. Матриця [𝐴] задає зв’язок між 
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функціями форми 𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) та степеневими функціями (𝑝𝑞𝑟). 

Представимо коефіцієнти розкладання переміщень у вигляді: 

 

{𝑘′} = [𝐴]{𝑢𝑘′
𝐿 }. (3.30) 

 

Варіація енергії пружної деформації з урахуванням (3.30) запишеться у 

вигляді: 

 

𝛿𝑊 =∭(2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙𝛿{𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
[𝐴]𝑇{𝐹𝑖𝑗

𝑘′}
𝑇
{}{}𝑇{𝐹𝑘𝑙

𝑚′
}[𝐴]{𝑢𝑚′

𝐿 } +  

𝑉

 

+ 𝑔𝑖𝑗𝛿{𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
[𝐴]𝑇{𝐹

𝑘′}
𝑇
{}{}𝑇{𝐹

𝑚′
}[𝐴]{𝑢𝑚′

𝐿 }) 𝑑𝑉. (3.31) 

 

Винесемо з під знаку інтегрування величини, що не залежать від 

координат: 

 

𝛿𝑊 = 𝛿{𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
(∭2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙[𝐴]𝑇{𝐹𝑖𝑗

𝑘′}
𝑇
{}{}𝑇{𝐹𝑘𝑙

𝑚′
}[𝐴]𝑑𝑉 

𝑉

) {𝑢𝑚′
𝐿 } + 

+𝛿{𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
(∭𝑔𝑖𝑗[𝐴]𝑇{𝐹

𝑘′}
𝑇
{}{}𝑇{𝐹

𝑚′
}[𝐴]𝑑𝑉 

𝑉

){𝑢𝑚′
𝐿 } (3.32) 

 

та введемо позначення 

 

[𝐾𝑖𝑗
𝑘′𝑚′

] =∭2𝑔𝑖𝑘𝑔𝑗𝑙[𝐴]𝑇{𝐹𝑖𝑗
𝑘′}

𝑇
{}{}𝑇{𝐹𝑘𝑙

𝑚′
}[𝐴]𝑑𝑉 

𝑉

, 

[𝐾
𝑘′𝑚′

] =∭𝑔𝑖𝑗[𝐴]𝑇{𝐹
𝑘′}

𝑇
{}{}𝑇{𝐹

𝑚′
}[𝐴]𝑑𝑉

𝑉

. (3.33) 
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Матриця жорсткості «нескінченного» скінченного елемента на основі 

моментної схеми для слабкостисливого матеріалу матиме вид: 

 

[𝐾𝑘
′𝑚′
] = [𝐾𝑖𝑗

𝑘′𝑚′
] + [𝐾

𝑘′𝑚′
], (3.34) 

 

а варіація пружної деформації «нескінченного» скінченного елемента буде 

мати вид: 

 

𝛿𝑊 = 𝛿{𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
[𝐾𝑘

′𝑚′
] {𝑢𝑚′

𝐿 }. (3.35) 

 

Розмірність матриці жорсткості 24×24. Глобальну матрицю жорсткості 

отримаємо на основі (3.1) підсумовуванням за всіма скінченними елементами. 

 

 

3.2 Матриця жорсткості «нескінченного» шестигранного 

скінченного елемента для волокнистого композиційного матеріалу 

 

Унікальне поєднання механічних властивостей у композиційних 

матеріалах дозволяє їм знаходити нові сфери застосування у промисловій, 

енергетичній, аерокосмічній, транспортній, спортивній, туристичній та інших 

різноманітних галузях. Так, однією із ніш, де вони використовуються, є 

застосування композиційних матеріалів при створенні транспортних стрічок, 

ескалаторів, конвеєрних полотен, спортивних та транспортних дорожніх 

покриттів. Як правило, вказані вище елементи та механізми працюють в 

умовах певного силового навантаження, тому при проектуванні та 

виготовленні таких елементів конструкцій потрібно проаналізувати 

напружено-деформований стан та оцінити надійність та міцність елементів в 

експлуатаційних умовах. 
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Визначення напружено-деформованого стану таких конструкцій 

стикається із низкою труднощів математичного та обчислювального 

характеру. Так, наявність композиційного матеріалу, який за своєю 

структурою є неоднорідним, призводить до ускладнення математичної моделі 

конструкції, яка певним чином повинна враховувати наявність значної 

кількості армуючих елементів. В залежності від структури армування та виду 

армуючих елементів композиційний матеріал може мати суттєві анізотропні 

властивості. Окрім цього описані конструкції представляють собою елементи 

із особливими геометричною формою та розмірами. Це, як правило, смуга із 

дуже значною довжиною, або замкнена смуга, які можна вважати 

нескінченними. В процесі експлуатації такі конструкції випробовують 

навантаження у локальній області, яка за розмірами значно поступається 

довжині конструкції. Тому моделювання нескінченних розмірів є важливою 

проблемою при розв’язанні практичних задач. 

Для моделювання нескінченного у одному напрямку середовища із 

волокнистого композиційного матеріалу використаємо шестигранний 

просторовий скінченний елемент. 

Початок системи координат скінченного елемента розмістимо у центрі 

куба, осі розташуємо так, щоб вони були паралельні ребрам скінченного 

елемента причому вісь x3 відповідала б нескінченному напряму (рис. 3.2). 

Сіткові координати кожного вузла та їх локальна нумерація також показані на 

рис. 3.2. 

З огляду на те, що розглядається волокнистий композиційний матеріал 

та при побудові матриці жорсткості необхідно враховувати механічні 

властивості матеріалу, виникає потреба прив’язати до локальної системи 

координат скінченного елемента також локальну систему армування, яка 

пов’язана із напрямом укладки волокна у композиційному матеріалі. 

Враховуючи те, що у конструкціях, які розглядаються, один лінійний розмір – 

товщина (на рисунку відповідає осі 𝑥1) менше іншого – ширини (вісь 𝑥2), не 

кажучи вже про нескінченний розмір – довжину (вісь 𝑥3), армування 
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волокнами проводиться у площині 𝑥2𝑂𝑥3. Для того, щоб зв’язати локальні 

системи координат – систему координат скінченного елемента 𝑂𝑥1𝑥2𝑥3 і 

систему координат армування 𝑂𝑥1′′𝑥2′′𝑥3′′ – введемо кут 𝛼 у площині 𝑥2𝑂𝑥3, 

який визначає напрям укладки волокна відносно осі 𝑥2 (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – «Нескінченний» скінченний елемент для волокнистого 

композиційного матеріалу 

 

За допомогою спеціальних апроксимуючих функцій змоделюємо 

нескінченність у глобальній декартовій системі координат (𝑂′𝑧1
′𝑧2
′𝑧3
′), яка 

слугує для завдання вихідних даних про об’єкт дослідження, а саме про форму 

і геометричні розміри, обмеження на переміщення та області і величини 

прикладених навантажень. Спеціальні апроксимуючі функції підберемо так, 

щоб вузли 5*, 6*, 7*, 8* відображалися на нескінченності у напряму осі 𝑧3
′ . 

Побудуємо матрицю жорсткості «нескінченного» скінченного елемента, 

скориставшись варіаційним принципом Лагранжа, математична формалізація 

якого буде мати вид: 

 

𝛿𝛱 = 𝛿�̃� − 𝛿�̃�, (3.36) 

 

x1
 

2 

6* 4 

8* 
x2

 

x3
 

1 

x1
 

2(1,-1,-1) 6*(1,-1,1) 
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де 𝛱 – потенціальна енергія конструкції, �̃� – енергія пружної деформації 

конструкції, �̃� – робота зовнішніх сил, що діють на конструкцію. 

Після дискретизації конструкції на скінченні елементи у формулі (3.36) 

відповідні величини будуть представлятися сумою доданків, кожен з яких 

відповідає окремому скінченному елемента. Тому розглянемо варіацію енергії 

пружної деформації окремого скінченного елемента: 

 

𝛿𝑊 =∭𝜎𝑖𝑗𝛿휀𝑖𝑗𝑑𝑉

𝑉

. 

 

У загальному випадку волокнистий композиційний матеріал 

представляє собою матеріал із анізотропними властивостями і зв’язок між 

напруженнями та деформаціями визначається законом Гука у зворотній формі: 

 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑘𝑙, 

 

де 𝜎𝑖𝑗 – компоненти тензора напружень, 휀𝑘𝑙 – компоненти тензора деформацій, 

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 – компоненти тензора пружних сталих. 

Враховуючи цей закон варіацію пружної енергії деформації скінченного 

елемента можна записати так 𝛿𝑊 =∭ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑘𝑙𝛿휀𝑖𝑗𝑑𝑉𝑉
, або в матричній формі 

 

𝛿𝑊 =∭{𝛿휀𝑖𝑗}
𝑇
[𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙]{휀𝑘𝑙}𝑑𝑉

𝑉

, (3.37) 

 

де {휀𝑘𝑙} = {휀11, 휀12, 휀13, 휀21, 휀22, 휀23, 휀31, 휀32, 휀33}
𝑇 – вектор деформацій, [𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙] – 

матриця пружних сталих анізотропного матеріалу, яка визначена у локальній 

системі координат скінченного елемента 𝑥𝑖. 
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Однак механічні характеристики, такі як модулі пружності, модулі зсуву 

та коефіцієнти Пуассона, як правило, визначаються у системі координат 

армування. Завдяки цьому матрицю пружних сталих теж значно простіше 

формувати у системі координат армування композиційного матеріалу. Як 

зазначалося вище, окремо врахувати вплив кожного волокна на механічні 

характеристики композиційного матеріалу практично неможливо. Тому при 

розрахунках попередньо проводять гомогенізацію композиційного матеріалу, 

тобто представляють його у вигляді однорідного трансверсально-ізотропного 

матеріалу, механічні характеристики якого залежать від механічних 

властивостей матриці та волокна і об’ємного вмісту кожного з них у 

композиційному матеріалі. Пружні властивості трансверсально-ізотропного 

матеріалу визначаються п’ятьма механічними характеристиками: 𝐸1, 𝐸2 – 

модулями пружності (повздовжнім та поперечним, відповідно), 𝐺12, 𝐺23 – 

модулями зсуву та 𝜈12 – коефіцієнтом Пуассона. Тут перший напрямок 

визначається напрямом армування волокнами, а другий і третій визначають 

площину ізотропії матеріалу. Інші пружні сталі будуть співпадати із вище 

наведеними, або будуть визначатися через них: 

 

𝜈21 = 𝜈12
𝐸2
𝐸1
, 𝜈23 =

𝐸2
2𝐺23

− 1, 𝜈13 = 𝜈12, 𝜈31 = 𝜈21, 

𝜈32 = 𝜈23, 𝐸3 = 𝐸2, 𝐺13 = 𝐺12. (3.38) 

 

З урахуванням трансверсально-ізотропних властивостей матеріалу, 

матриця пружних сталих трансверсально-ізотропного тіла в системі 

армування прийме блочний вид: 

 

[𝐶𝑖
′′𝑗′′𝑘′′𝑙′′] = [

𝐶1 𝜃3
𝜃3 𝐶2

] , (3.39) 

 

де 𝜃3 – нульова матриця третього порядку, 
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𝐶1 = [
𝐶1

′′1′′1′′1′′ 𝐶1
′′1′′2′′2′′ 𝐶1

′′1′′2′′2′′

𝐶1
′′1′′2′′2′′ 𝐶2

′′2′′2′′2′′ 𝐶2
′′2′′3′′3′′

𝐶1
′′1′′2′′2′′ 𝐶2

′′2′′3′′3′′ 𝐶2
′′2′′2′′2′′

], 

𝐶2 = [
2𝐶1

′′2′′1′′2′′ 0 0

0 2𝐶1
′′2′′1′′2′′ 0

0 0 2𝐶2
′′3′′2′′3′′

]. 

 

Компоненти тензора пружних сталих 𝐶𝑖
′′𝑗′′𝑘′′𝑙′′ для трансверсально-

ізотропного середовища в системі координат армування 𝑥𝑚′′ визначаються за 

такими формулами [23]: 

 

𝐶1
′′1′′1′′1′′ =

𝐸1
∆∗
(1 − 𝜈23𝜈32); 𝐶

1′′1′′2′′2′′ =
𝐸2
∆∗
(𝜈12 + 𝜈13𝜈32); 

𝐶1
′′1′′3′′3′′ =

𝐸3
∆∗
(𝜈12𝜈23 + 𝜈13); 𝐶

2′′2′′1′′1′′ =
𝐸1
∆∗
(𝜈21 + 𝜈31𝜈23); 

𝐶2
′′2′′2′′2′′ =

𝐸2
∆∗
(1 − 𝜈13𝜈31); 𝐶

2′′2′′3′′3′′ =
𝐸3
∆∗
(𝜈23 + 𝜈21𝜈13); 

𝐶3
′′3′′1′′1′′ =

𝐸1
∆∗
(𝜈21𝜈32 + 𝜈31); 𝐶

3′′3′′2′′2′′ =
𝐸2
∆∗
(𝜈32 + 𝜈31𝜈12); 

𝐶3
′′3′′3′′3′′ =

𝐸3
∆∗
(1 − 𝜈21𝜈12); 𝐶

1′′2′′1′′2′′ =
𝐺12
2
; 

𝐶1
′′3′′1′′3′′ =

𝐺13
2
; 𝐶2

′′3′′2′′3′′ =
𝐺23
2
; 

∆∗= (1 − 𝜈23𝜈32 − 𝜈12𝜈21 − 𝜈12𝜈23𝜈31 − 𝜈13𝜈21𝜈32 − 𝜈13𝜈31), (3.40) 

 

де 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, – модулі пружності у відповідних напрямах системи армування, 

𝐺𝑖𝑗 – модулі зсуву трансверсально-ізотропного матеріалу, 𝜈𝑖𝑗 – коефіцієнти 

Пуассона (перший індекс вказує напрям діючого напруження, другий – напрям 

поперечної деформації, що виникає при цьому). 

При розв’язанні просторових задач використовують пружні сталі, 

отримані на основі різних теорій та з використанням різноманітних 
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припущень. Визначення того, які з цих пружних сталих використовувати, 

залежить від багатьох факторів (типу конструкції, схеми армування, 

властивостей матеріалу матриці та волокна тощо). 

Однією із найбільш простіших і найпоширеніших груп формул є так 

зване правило сумішей: 

 

𝐸1 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑚(1 − 𝑓), 𝐸2 =
𝐸𝑐𝐸𝑚

𝐸𝑚𝑓 + 𝐸𝑐(1 − 𝑓)
,  

𝐺12 =
𝐺𝑐𝐺𝑚

𝐺𝑐(1 − 𝑓) + 𝐺𝑚𝑓
, 𝐺23 =

𝜒𝑚 + 𝑓 + (1 − 𝑓)
𝐺𝑚
𝐺𝑐

(1 − 𝑓)𝜒𝑚 + (1 + 𝑓𝜒𝑚)
𝐺𝑚
𝐺𝑐

𝐺𝑚,  

 𝜈12 = 𝜈𝑐𝑓 + 𝜈𝑚(1 − 𝑓), (3.41) 

 

де 𝜒𝑚 = 3 − 4𝜈𝑚, 𝑓 – об’ємний вміст волокна; 𝐸𝑐 , 𝐺𝑐 , 𝜈𝑐 – модуль пружності, 

модуль зсуву та коефіцієнт Пуассона матеріалу волокна; 𝐸𝑚, 𝐺𝑚, 𝜈𝑚 – модуль 

пружності, модуль зсуву та коефіцієнт Пуассона матеріалу матриці. 

Інша група формул отримана у роботі Аболіньша Д. С. [1]: 

 

𝐸1 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑚(1 − 𝑓),  

𝐸2 =
𝑒𝐸1

(𝑓 + 𝑒(1 − 𝑓))((1 − 𝑓) + 𝑒𝑓) − 𝑓(1 − 𝑓)(𝑒𝜈𝑚 − 𝜈𝑐)
2
, 

𝐺12 =
1 − 𝑓 + 𝑔(𝑓 + 1)

𝑓 + 1 + 𝑔(1 − 𝑓)
𝐺𝑚, 

𝐺23 =
𝑔

𝑓 + 𝑔(1 − 𝑓)
𝐺𝑚, 𝜈12 = 𝜈𝑐𝑓 + 𝜈𝑚(1 − 𝑓), (3.42) 

 

де 𝑒 = 𝐸𝐶 𝐸𝑚⁄ , 𝑔 = 𝐺𝐶 𝐺𝑚⁄ . 

Інша група формул, отримана Ваніним Г. А. [35], має такий вид: 

 

𝐸1 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑚(1 − 𝑓), 
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𝜈12 = 𝜈𝑚 −
𝑔𝑓(𝜒𝑚 + 1)(𝜈𝑚 − 𝜈𝑐)

(1 − 𝑓)(𝜒𝑐 − 1) + 𝑔(2 − 𝑓 + 𝑓𝜒𝑚)
, 

𝐸2 = {
𝜈12
2

𝐸1
+
𝜒𝑚 + 1

8𝐺𝑚
[

𝜒𝑐 − 1 + 2𝑔

(1 − 𝑓)(𝜒𝑐 − 1) + 𝑔(2 − 𝑓 + 𝑓𝜒𝑚)
− 

−
2(𝑔 − 1)𝑓

1 − 𝑓 + 𝑔(𝑓 + 𝜒𝑚)
]}

−1

, 

𝐺12 =
1 − 𝑓 + 𝑔(𝑓 + 1)

𝑓 + 1 + 𝑔(1 − 𝑓)
𝐺𝑚,  

𝐺23 =
1 − 𝑓 + 𝑔(𝑓 + 𝜒𝑚)

𝜒𝑚(𝑓 + 𝑔(1 − 𝑓)) + 1
𝐺𝑚, (3.43) 

 

де 𝜒𝑐 = 3 − 4𝜈𝑐. 

Інші підходи до визначення ефективних пружних сталих викладені у 

роботах [60, 99, 212].  

Описані вище співвідношення дозволяють описувати пружні 

властивості волокнистого композиту у системі координат, пов’язаній із 

армуванням. При побудові матриці жорсткості скінченного елемента 

математичні перетворення значно спрощуються, якщо вони відбуваються у 

системі координат скінченного елемента. Тому доцільно знайти зв’язок між 

цими локальними системами координат та робити математичні викладки у 

зручній для цього системі координат, а потім за допомогою математичних 

перетворень переходити у іншу систему координат. Зв’язок між двома вище 

зазначеними локальними системами визначається співвідношеннями: 

 

𝑥1 = 𝑥2′′𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑥3′′𝑠𝑖𝑛𝛼, 

𝑥2 = −𝑥1′′ , 

𝑥3 = −𝑥2′′𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑥3′′𝑐𝑜𝑠𝛼.                                    (3.44) 

 

Зворотний зв’язок запишеться у вигляді: 
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𝑥1′′ = −𝑥2 ,  

𝑥2′′ = 𝑥1𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑥3𝑠𝑖𝑛𝛼, 

𝑥3′′ = 𝑥1𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑥3𝑐𝑜𝑠𝛼.                                        (3.45) 

 

Щоб перетворити величини, в тому числі і компоненти тензора пружних 

сталих, із однієї системи координат у іншу, можна використати таке 

співвідношення: 

 

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝐶𝑖
′′𝑗′′𝑘′′𝑙′′𝑎𝑖′′

𝑖 𝑎
𝑗′′
𝑗
𝑎𝑘′′
𝑘 𝑎𝑙′′

𝑙 ,                               (3.46) 

 

де 𝑎𝑖′′
𝑖 =

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑖′′
 – компоненти тензора перетворень координат. 

Для зручності викладення подальшого матеріалу у матричній формі 

запишемо елементи тензора перетворень координат у вигляді матриці: 

 

[𝑎] = [
0 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼
−1 0 0
0 −𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼

].                                  (3.47) 

 

Тепер перейдемо до системи координат скінченного елемента, і 

спочатку, згідно моментної схеми скінченного елемента, запишемо 

апроксимацію переміщень у глобальній декартовій системі координат через 

степеневі функції, задані у локальній системі координат скінченного елемента 

формулами (3.5). В них 𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

 – коефіцієнти розкладання; 𝜓(𝑝𝑞𝑟) – набір 

степеневих координатних функцій вигляду (3.8). 

Правило диференціювання для степеневих функцій 𝜓(𝑝𝑞𝑟) визначається 

співвідношенням (3.9). На основі формул (3.5), (3.8), (3.9), отримаємо вирази 

для похідних функції переміщень (3.10). 

Розкладемо компоненти тензора деформацій в ряд Маклорена у центрі 

локальної системи координат: 
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휀𝑖𝑗 =∑∑∑𝑒𝑖𝑗
(𝑝𝑞𝑟)

𝜓(𝑝𝑞𝑟)
𝐿

𝑟=0

𝑁

𝑞=0

𝑀

𝑝=0

, (3.48) 

 

де 𝑒𝑖𝑗
(𝑝𝑞𝑟)

 – коефіцієнти розкладання. 

Запишемо вираз (3.48) у матричному представленні: 

 

{휀𝑖𝑗} = {𝜓𝑖𝑗}{𝑒𝑖𝑗}. (3.49) 

 

У останньому співвідношенні коефіцієнти розкладання 𝑒𝑖𝑗, які 

визначаються в околі початку локальної системи координат, можна записати 

через коефіцієнти апроксимації переміщень 𝜔𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

 таким чином: 

 

{𝑒𝑖𝑗} = [𝐹𝑖𝑗
𝑘′]{𝜔𝑘′}. (3.50) 

 

Враховуючи залежність (3.49), варіація пружної енергії деформації 

(3.37), прийме вид: 

 

𝛿𝑊 =∭{𝛿𝑒𝑖𝑗}
𝑇
{𝜓𝑖𝑗}

𝑇
[𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙]{𝜓𝑘𝑙}{𝑒𝑘𝑙}𝑑𝑉

𝑉

. (3.51) 

 

Коефіцієнти розкладання деформацій, що отримані у попередніх 

співвідношеннях не мають чіткого механічного сенсу, тому доцільно 

традиційно перейти у виразі (3.67) до вузлових значень переміщень. Для цього 

наведемо низку математичних викладок, спочатку представимо залежність 

координати довільної точки через координати вузлових точок скінченного 

елемента та функції форми (3.12). 

Апроксимуючі функції 𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) для кожного вузла скінченного 

елемента обираються аналогічно до підходу, викладеного у підрозділі 3.1. 
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Згідно формул Коші (3.11) з урахуванням виразів для похідних 

переміщень, матимемо співвідношення (3.14). 

Тоді згідно моментної схеми коефіцієнти розкладання деформацій 

приймуть вид (3.15). 

Порівнюючи коефіцієнти розкладань деформацій (3.15) та переміщень 

(3.35), опускаємо ті доданки в (3.14), які містять коефіцієнти розкладань, що 

відсутні у (3.5). Остаточно для деформацій будемо мати вирази (3.17). 

Враховуючи ці розкладання та співвідношення (3.49) та (3.50), варіація 

енергії пружної деформації запишеться так: 

 

𝛿𝑊 =∭{𝛿𝜔𝑘′}
𝑇[𝐹𝑖𝑗

𝑘′]
𝑇
{𝜓𝑖𝑗}

𝑇
[𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙]{𝜓𝑘𝑙}[𝐹𝑘𝑙

𝑚′
]{𝜔𝑚′}𝑑𝑉

𝑉

. (3.52) 

 

або  

 

𝛿𝑊 = {𝛿𝜔𝑘′}
𝑇[𝐹𝑖𝑗

𝑘′]
𝑇
[𝐻𝑖𝑗𝑘𝑙][𝐹𝑘𝑙

𝑚′
]{𝜔𝑚′}. (3.53) 

 

де [𝐻𝑖𝑗𝑙𝑘] = ∫ ∫ ∫ {𝜓𝑖𝑗}
𝑇
[𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙]{𝜓𝑘𝑙}√𝑔𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3

1

−1

1

−1

1

−1
 – матриця пружних 

сталих волокнистого композиційного матеріалу з урахуванням метрики 

нескінченного скінченного елемента. 

Запишемо зв’язок між компонентами вектору переміщень у глобальній 

системі координат 𝑢𝑘′ з вузловими значеннями цього ж вектору 𝑢𝑘′
𝐿  теж у 

глобальній системі координат: 

 

𝑢𝑘′ =∑𝑁𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑢𝑘′
𝐿

8

𝐿=0

, (3.54) 
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де 𝑢𝑘′
𝐿  – переміщення 𝐿-ого вузла за 𝑘′-им напрямом в базисній системі 

координат (рис. 3.2). 

Перейдемо у співвідношенні (3.5) від коефіцієнтів 𝜔
𝑘′
(𝑝𝑞𝑟)

 до вузлових 

переміщень 𝑢𝑘′
𝐿 , для чого побудуємо матрицю перетворень [𝐴]. Ця матриця 

відображає залежність між функціями форми скінченного елемента 𝑁𝐿 та 

степеневими функціями 𝜓(𝑝𝑞𝑟). Запишемо (3.5) так: 

 

𝑢𝑘′ = {𝜓𝑖𝑗
∗ }{𝜔𝑘′

∗ }
𝑇
, (3.55) 

 

де {𝜔𝑘′
∗ } = {𝜔

𝑘′
(000)

, 𝜔
𝑘′
(100)

, 𝜔
𝑘′
(010)

, 𝜔
𝑘′
(110)

, 𝜔
𝑘′
(001)

, 𝜔
𝑘′
(101)

, 𝜔
𝑘′
(011)

, 𝜔
𝑘′
(111)

} – вектор 

коефіцієнтів розкладання, {𝜓𝑖𝑗
∗ } = {1, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥1𝑥2, 𝑥3, 𝑥1𝑥3, 𝑥2𝑥3, 𝑥1𝑥2𝑥3} – 

вектор степеневих функцій. 

Компоненти вектору переміщень у глобальній системі координат згідно 

(3.70) приймуть вид: 

 

𝑢𝑘′ = {𝑁𝐿 }{𝑢𝑘′
∗ }

𝑇
, (3.56) 

 

де {𝑢𝑘′
∗ } = {𝑢

𝑘′
(1)
, 𝑢
𝑘′
(2)
, 𝑢
𝑘′
(3)
, 𝑢
𝑘′
(4)
, 𝑢
𝑘′
(5)
, 𝑢
𝑘′
(6)
, 𝑢
𝑘′
(7)
, 𝑢
𝑘′
(8)
} – вектор вузлових 

переміщень, {𝑁𝐿} = (𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4, 𝑁5, 𝑁6, 𝑁7, 𝑁8) – вектор апроксимуючих 

функцій. 

Прирівнюючи праві частини співвідношень (3.55) та (3.56), визначаємо 

елементи матриці [𝐴] так, щоб виконувалась рівність: 

 

{𝜔𝑘′} = [𝐴]
𝑇{𝑢𝑘′

𝐿 }. (3.57) 

 

Враховуючи (3.57) для варіації енергії пружної деформації, можемо 

записати: 
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𝛿𝑊 = {𝛿𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
[𝐴][𝐹𝑖𝑗

𝑘′]
𝑇
[𝐻𝑖𝑗𝑘𝑙][𝐹𝑘𝑙

𝑚′
][𝐴]𝑇{𝑢𝑚′

𝐿 }. (3.58) 

 

або 

 

𝛿𝑊 = {𝛿𝑢𝑘′
𝐿 }

𝑇
[𝐾𝑘

′𝑚′
]{𝑢𝑚′

𝐿 }. (3.59) 

 

Останнє співвідношення визначатиме матрицю жорсткості 

нескінченного скінченного елемента на основі моментної схеми для 

волокнистого композиційного матеріалу: 

 

[𝐾𝑘
′𝑚′
] = [𝐴][𝐹𝑖𝑗

𝑘′]
𝑇
[𝐻𝑖𝑗𝑘𝑙][𝐹𝑘𝑙

𝑚′
][𝐴]𝑇 . (3.60) 

 

В процесі реалізації матриць жорсткості нескінченних скінченних 

елементів використовується повторне інтегрування по кожному із напрямів за 

допомогою квадратурних формул Гаусcа, при цьому у першому та другому 

напрямку достатньо використати два вузли у квадратурній формулі, а у 

третьому, у зв’язку з нелінійністю апроксимуючих функцій, кількість вузлів 

збільшено до чотирьох.  

 

 

3.3 Програмна реалізація розв’язання контактних задач для 

багатошарових середовищ із слабкостисливих матеріалів у програмному 

комплексі «МІРЕЛА+» 

 

3.3.1 Опис програмного комплексу «МІРЕЛА+» 

 

Програмний комплекс «МIРЕЛА+» (міцність і руйнування 

еластомерних матеріалів) створено на базі методу скінченних елементів, у 

тому числі із використанням модифікації цього методу – моментної схеми 
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скінченних елементів, для розв’язання широкого кола задач механіки 

деформівного твердого тіла як для традиційних матеріалів (метали, сплави 

тощо), так і для таких специфічних матеріалів, як слабкостисливі (гуми, 

поліуретани) та композиційні (волокнисті) матеріали. Коло задач, що 

розв’язується, досить широке і включає для традиційних та слабкостисливих 

матеріалів: задачі лінійної та нелінійної пружності та в’язкопружності, 

термопружності, задачу дисипативного розігріву, задачі механіки руйнування, 

задачі контактної взаємодії, задачі довговічності та теплопровідності, задачі 

динаміки; для композиційних матеріалів: задачі лінійної та нелінійної 

пружності та в’язкопружності, термопружності, задачі механіки руйнування, 

задачі динаміки. Укрупнена структура програмного комплексу «МIРЕЛА+» з 

наведеною у ній підсистемою ІНФІНІТІ для дослідження багатошарових 

областей із нескінченними розмірами, що розроблена у даній роботі, 

представлена на рис. 3.3. 

Програмний комплекс «МIРЕЛА+», як, традиційно, і більшість САПР, 

складається із трьох взаємопов’язаних частин – препроцесора, процесора та 

постпроцесора. 

Препроцесор відповідає за підготовку вихідних даних, а саме описання 

топології конструкції, кінематичних та силових граничних умов, початкових 

умов, фізико-механічних характеристик матеріалу, скінченно-елементної 

дискретної моделі тіла та інших. Друга складова САПР – процесор – працює в 

автоматичному режимі, основні його функції такі: обчислення локальних 

матриць жорсткості кожного скінченного елемента, знаходження глобальної 

матриці жорсткості для усього середовища та формування глобальної системи 

розв’язувальних рівнянь, розв’язання вказаної системи та обчислення 

компонентів напружено-деформованого стану середовища. 

І на останню складову програмного комплексу «МІРЕЛА+» – 

постпроцесор – покладено функціональні обов’язки з представлення 

результатів розрахунку у прийнятному для сприйняття вигляду, а саме у виді 
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тривимірних зображень середовища із кольоровим або напівтоновим 

розподілом компонентів напружено-деформованого стану. 

 

 
МІРЕЛА+ 

Рисунок 3.3 – Схема програмного комплексу «МІРЕЛА+» 
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3.3.2 Опис роботи препроцесора 

 

Сукупність підпрограм, логічно об’єднаних між собою, що 

представляють препроцесор, задають вихідну інформацію, необхідну для 

розв’язання задачі. До такої інформації відносяться конфігурація та розміри 

досліджуваного середовища та шарів з яких воно складається, граничні умови, 
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механічні характеристики матеріалів шарів, дискретна модель середовища 

(побудова скінченноелементної моделі), математичний опис конфігурації 

штампів та області попереднього контакту із багатошаровим середовищем, 

параметри режимів керування, обробки та видачі результатів розв’язання 

задачі. 

Для геометричного опису конструкції та її скінченноелементної моделі 

використовується базисна декартова система координат 𝑧𝑘
′
, у якій задаються 

геометричні розміри шарів конструкції, координати вузлів скінченних 

елементів, крайові умови, умови контакту середовища зі штампом (рис. 3.4). 

Для багатошарових середовищ, що мають шари із композиційних матеріалів 

задаються схеми армування, які визначають осьовий напрямок волокон. Із 

урахуванням схеми армування вводиться криволінійна локальна система 

координат 𝑥𝑖
′′

, у якій задаються механічні характеристики матеріалу. 

Враховуючи геометрію областей, що розглядаються, при побудові 

дискретної моделі доцільно використовувати регулярні сітки розбиття на 

скінченні елементи, тобто брати однакову кількість скінченних елементів у 

кожному координатному напрямку. Ця кількість визначається максимальним 

номером вузла у певному напрямку, тобто якщо сітка розбиття є M1×M2×M3, 

то M1 – кількість вузлів у напряму першої осі, M2 – кількість вузлів у напряму 

другої осі, M3 – кількість вузлів у напрямку третьої осі. Таким чином, кожен 

вузол ідентифікується трьома номерами N1, N2, N3 – сітковими координатами 

вузлів (N1 – номер вузла у напряму першої осі, N2 – номер вузла у напряму 

другої осі, N3 – номер вузла). Розташування вузлів сітки скінченних елементів 

у середовищі залежить від крайових та контактних умов, геометрії 

конструкції, геометрії шарів тощо. При розв’язанні контактних задач досить 

часто сітка скінченних елементів може змінюватися в процесі розрахунків для 

уточнення, наприклад контактної зони. 

При розбитті конструкції на скінченні елементи використовуються як 

паралелепіпедні скінченні елементи для слабкостисливих та композиційних 

матеріалів, так і нескінченні скінченні елементи для вказаних матеріалів. Для 
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ідентифікації нескінченних елементів у дискретній моделі конструкції 

використовується така програма: INFEM(N1, N2, M3-1, K1, K2, M3, NF), де 

N1, N2, M3-1 – початкові номери вузлів нескінченного скінченного елемента, 

K1, K2, M3 – кінцеві номери вузлів нескінченного скінченного елемента, NF – 

ідентифікатор вузлів скінченного елемента. 

 

 

Рисунок 3.4 – Глобальна та сіткова нумерація вузлів 

 

Для опису крайових умов у конструкції використовується підпрограма, 
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напрямками (при закріпленні ці переміщення дорівнюють нулю): 

ZAKREP(N1, N2, N3, K1, K2, K3, F, NF), де N1, N2, N3 – початкові номери 

вузлів, для яких задаються переміщення, K1, K2, K3 – кінцеві номери вузлів, 

для яких задаються переміщення, 𝐹 – параметр, який визначає координатні 

напрями за якими задаються переміщення: 

𝐹 = 1 – переміщення задаються в напрямку осі 𝑧1
′
; 

𝐹 = 2 – переміщення задаються в напрямку осі 𝑧2
′
; 

𝐹 = 3 – переміщення задаються в напрямку осей 𝑧1
′
 та 𝑧2

′
; 

𝐹 = 4 – переміщення задаються в напрямку осі 𝑧3
′
; 
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𝐹 = 6 – переміщення задаються в напрямку осей 𝑧2
′
 та 𝑧3

′
; 

𝐹 = 7 – переміщення задаються в напрямку усіх трьох осей. 

Безпосередньо для завдання значень вимушених переміщень 

використовується функція UVIS3(NU, J), де NU – номер вузла, J – номер 

координатної осі за якою задається переміщення. 

Інші необхідні для розрахунку вихідні данні задаються у підпрограмі 

даних DAN3 стандартними функціями та підпрограмами програмної системи 

«МІРЕЛА+» [134]. 

 

3.3.3 Реалізація процесора системи 

 

Процесор системи виконує основні операції пов’язанні із розв’язанням 

задачі механіки деформівного твердого тіла. У цьому блоці системи на основі 

геометричної дискретної моделі конструкції будується її механічна модель. 

Спочатку обчислюються локальні матриці жорсткості окремих скінченних 

елементів, як традиційних, так і нескінченних, згідно підходів описаних у 

цьому розділі. Потім формується глобальна матриця жорсткості для всієї 

конструкції. 

Для отримання системи розв’язувальних рівнянь використовуються 

задані вимушені переміщення та силові навантаження. Як правило, 

розв’язання таких задач зводиться до розв’язання СЛАР, або послідовності 

СЛАР. У таких системах праву частину формує вектор заданих вузлових 

навантажень. При нульових заданих переміщеннях у системі викреслюється 

відповідний рядок та відповідний стовпець. Якщо ж завдані переміщення 

відмінні від нуля, то їх значення помножується на відповідний коефіцієнт 

матриці жорсткості й отримана величина переноситься у праву частину 

системи. Відповідний рядок та відповідний стовпець також викреслюється. 

Як результат приходимо до необхідності розв’язання СЛАР (або 

послідовності СЛАР) виду: 
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[𝐾𝑖𝑗]{𝑢𝑗} = {𝑃
𝑖}. (3.61) 

 

При ітераційному розв’язанні СЛАР, така система розв’язується 

декілька разів і в залежності від виду задачі у ній може змінюватися або 

матриця жорсткості, або вектор вузлових навантажень. У системі «МІРЕЛА+» 

для розв’язання (3.61) використовується модифікація методу Гаусса – блочний 

метод Гаусса для стрічкових, симетричних матриць. 

 

3.3.4 Опис постпроцесора системи 

 

В результаті розв’язання системи (3.61) будемо мати великий масив 

числової інформації, що описує вузлові переміщення конструкції {𝑢𝑗}. Після 

визначення вузлових переміщень {𝑢𝑗} за відомими формулами 

розраховуються компоненти тензорів деформацій та напружень. 

Отже, результатом розв’язання задачі є великі масиви числової 

інформації, аналіз яких потребує значних витрат часу та ресурсів. 

Тому для усунення цих незручностей у системі «МІРЕЛА+» [134] 

передбачено графічне представлення великих числових масивів даних, яке 

дозволяє візуально сприймати, аналізувати отриману інформацію та 

верифікувати результати розрахунків. 

У системі реалізовано декілька способів візуалізації, а саме графічне 

представлення розподілу числових величин по об’єму або по поверхні 

конструкції із зображенням напівтонових або кольорових картин, де кожний 

тон чи колір описує деякий діапазон числових даних. 

 

3.3.5 Загальна постановка контактної задачі 

 

При контактній взаємодії двох та більшої кількості тіл, окреме 

просторове тіло, що займає об’єм 𝑉, обмежується поверхнею 𝑆. Ця поверхня 

складається з трьох частин: 
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𝑆 = 𝑆𝜎 + 𝑆𝑢 + 𝑆𝑐 . (3.62) 

 

Поверхня 𝑆𝜎 визначає границю тіла, де задаються напруження 𝜎𝑖𝑗(𝑥),

𝑥 ∈ 𝑆𝜎. На поверхні 𝑆𝑢 відомі переміщення 𝑢𝑗(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑆𝑢, а поверхня 𝑆𝑐 – це 

зона контакту з іншими тілами. Як правило, у більшості постановок задач ця 

зона є невідомою і підлягає визначенню у процесі розв’язання задачі. 

Для визначеності розглянемо контактну взаємодію двох тіл (рис. 3.5), 

одне із них в недеформованому стані займає об’єм 𝑉0 й обмежене функцією 

𝑧0 = 𝑓0(𝑥, 𝑦) + 𝛿. Друге в недеформованому стані займає об’єм 𝑉1 й обмежене 

функцією 𝑧1 = 𝑓(𝑥, 𝑦). 

В недеформованому стані ці тіла мають деяку початкову зону контакту 

(точка, лінія, площина або поверхня). На рис. 3.5 такою зоною є точка 𝐴. 

 

Рисунок 3.5 – Контактна взаємодія двох тіл 

 

Враховуючи, що в задачах, які розглядаються, одне з тіл є абсолютно 

жорстким (штамп), в результаті контакту буде деформуватися лише одне тіло. 

У даному випадку на штамп діють поверхневі сили 𝑝𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧), в результаті чого 

він переміщується як абсолютно жорстке тіло на величину 𝛿, при цьому друге 

тіло деформується і його точки зазнають переміщень, що описуються 
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вектором �̅�(𝑥, 𝑦, 𝑧). В результаті контакту друге тіло приймає конфігурацію, 

що описується функцією 𝑧2 = 𝑔(𝑥, 𝑦). Якщо в деякій точці поверхні тіла 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑆 відбувається контакт тіл, то в ній будемо мати рівність  

𝑓0(𝑥, 𝑦) − 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0. Крім того, нормальні напруження повинні бути 

стискаючими 𝜎𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) < 0 (𝜈 – нормаль до поверхні контакта). У разі 

відсутності контакту у точці (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑆 будемо мати 𝑓0(𝑥, 𝑦) − 𝑔(𝑥, 𝑦) > 0, 

𝜎𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0. 

Таким чином, для точок поверхні повинні бути виконані такі умови, що 

моделюють умову непроникнення тіл одне в одне із поки що невідомою зоною 

контакту: 

 

[
 
 
 {
𝑓0(𝑥, 𝑦) − 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0,

𝜎𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) < 0;

{
𝑓0(𝑥, 𝑦) − 𝑔(𝑥, 𝑦) > 0,

𝜎𝜈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0.

(3.63) 

 

Розв’язання задачі полягає у визначенні напружень та деформацій як у 

зоні контакту, так і в усьому об’ємі тіла, що деформується, з урахуванням умов 

(3.63). Варіаційна постановка таких контактних задач, як показано у [109], 

моделюється нерівністю: 

 

∫ 𝜎𝑖𝑗(휀𝑖𝑗
∗ − 휀𝑖𝑗)𝑑𝑉

𝑉

− ∫ 𝑃𝑖(𝑢𝑖
∗ − 𝑢𝑖)𝑑𝑆

𝑆𝜈

≥ 0. (3.64) 

 

 

3.3.6 Ітераційний процес знаходження контактної площадки 

 

Математичне моделювання контактної взаємодії на основі варіаційної 

нерівності (3.64) можливо за допомогою ітераційного процесу, коли на кожній 

ітерації (3.64) замінюється певною варіаційною рівністю. Виконання крайових 
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умов (3.63) забезпечуються в ітераційному процесі введенням вектору 

додаткового навантаження. 

Послідовність розв’язання контактної задачі на кожному кроці 

навантаження в ітераційному процесі така. 

1. Для багатошарового середовища, згідно попередньо проведеній 

дискретизації, що описується координатами вузлових точок {𝑥𝑖}, будується 

матриця жорсткості конструкції [𝐾]. 

2. Під дією поверхневого навантаження 𝑝𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧) штамп 

переміщується на величину 𝛿 у багатошарове середовище, в результаті чого 

перестає виконуватися умова непроникнення тіл одне у одне (рис 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Виконання умови непроникнення 

 

3.  Визначаються граничні вузлові точки, що проникли у штамп. 

Якщо таких точок немає, переходимо до пункту 9, у протилежному випадку 

𝑖 = 𝑖 + 1 й переходимо до наступного пункту. 

4. Для кожної з вузлових точок, що знаходяться всередині штампу, 

визначається вектор додаткових переміщень, який повертає вузлові точки, що 

проникли у штамп, на границю штампу (рис. 3.6): 

 

∆𝜈𝑖  (𝑖 = 0, 1, 2, 3… ) (3.65) 

 

 

 

1 

2 Δv(x,y,z) 
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і з використанням матриці жорсткості багатошарового середовища знаходить 

вектор додаткового навантаження 

 

[∆𝑃𝑖] = [𝐾]{∆𝜈𝑖}. (3.66) 

 

5. Вектор додаткового навантаження (𝑃0 = 0) визначається за 

формулою: 

 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖+1 + ∆𝑃𝑖 . (3.67) 

 

6. Потім розв’язується СЛАР виду: 

 

[𝐾]{𝑢𝑖} = {𝑃𝑖}. (3.68) 

 

7. Для вузлів, що знаходяться у контакті, перевіряється умова 

 

𝜎𝜈 < 0. (3.69) 

 

Для тих точок, що знаходяться у контакті, для яких ця умова не 

виконується, перераховується вектор навантажень, знімається додаткове 

навантаження, що прикладене до вузла, і відбувається перехід до пункту 5. 

В протилежному випадку відбувається наступний пункт. 

8. На основі отриманого вектору переміщень {𝑢𝑖} визначається 

вектор вузлових відхилів {𝑅𝑖}, узагальненою характеристикою якого є сума 

квадратів компонент вузлових відхилів {𝑅∗}. На основі цього значення можна 

оцінювати збіжність отриманих результатів, й приймається як розв’язок такий 

вектор переміщень {𝑢𝑖}, для якого виконується умова: 

 

(𝑅𝑖)
2 < (𝑃𝑖)

2휀 (тут 10−4 ≤ 휀 ≤ 10−2). (3.70) 
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9. При невиконанні умови (3.70) вектор {𝑅𝑖} додається до сумарного 

вектору навантажень й підставляється у праву частину СЛАР (3.68), тобто 

здійснюється перехід до пункту 6. В протилежному випадку переходимо до 

наступного пункту. 

10. Ітераційний процес завершується і на основі вектору {𝑢𝑖} 

знаходяться компоненти тензора деформацій {휀𝑖} та вектору напружень {𝜎𝑖𝑗}. 

Верифікацію основних співвідношень матриці жорсткості 

нескінченного скінченного елемента та чисельного підходу до моделювання 

контактної взаємодії проведено на задачі Герца. 

Абсолютно жорстка півсфера радіуса 𝑅 = 1 м заглиблюється на глибину 

𝑡 = 0,05 м у півпростір із слабкосисливого матеріалу з механічними 

характеристиками: модуль зсуву 𝐺 = 2,8 МПа, коефіцієнт Пуассона 𝜈 = 0,49. 

По ширині розмір півпростору задавався величиною, що дорівнює 10𝑅, 

по довжині – моделювався нескінченними елементами, які починалися на 

відстані 3𝑅 від осі півсфери. При згущенні сітки скінченних елементів 

досягалась стійка збіжність результатів із похибкою, що не перевищувала 4 % 

у порівнянні з аналітичним розв’язком (радіус зони контакту), який дорівнює 

0,224 м. 

 

 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі для чисельного моделювання просторових 

контактних задач для об’єктів нескінченних розмірів із слабкостисливих 

матеріалів отримано основні співвідношення матриці жорсткості 

просторового скінченного елемента. Її особливістю є таке:  

1. Основні співвідношення отримано на основі моментної схеми 

скінченного елемента для слабкостисливого матеріалу, яка передбачає 

потрійну апроксимацію компонентів вектору переміщень, компонентів 
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тензору деформацій та функції зміни об’єму. Це дозволяє, на відміну від 

традиційної схеми, невілювати ефект хибного зсуву та врахувати зміщення 

скінченного елемента як абсолютно твердого цілого, а також врахувати слабку 

стисливість матеріалу. 

2. Для опису нескінченних розмірів об’єкта при побудові матриці 

жорсткості використовувались спеціальні апроксимуючі функції, які у рамках 

скінченного елемента дозволяють змоделювати нескінченний розмір в одному 

з напрямків. 

Для чисельного моделювання просторових контактних задач для 

об’єктів нескінченних розмірів із гумовокордних матеріалів отримано основні 

співвідношення матриці жорсткості просторового скінченного елемента. Її 

особливістю є таке:  

1. Основні співвідношення отримано на основі моментної схеми 

скінченного елемента, яка передбачає подвійну апроксимацію компонентів 

вектору переміщень та компонентів тензору деформацій. Це, як і в 

попередньому випадку, дозволяє невілювати ефект хибного зсуву та врахувати 

зміщення скінченного елемента як абсолютно твердого цілого. Для 

врахування трансверсально ізотропних властивостей резинокордного 

матеріалу при побудові матриці жорсткості було здійснено гомогенізацію 

пружних властивостей композиту та використано тензор пружних сталих 

трансверсально ізотропного матеріалу із довільною просторовою орієнтацією 

площини ізотропію. 

2. Як і в попередньому випадку нескінченність розмірів об’єкта в 

одному з напрямків моделювалась із застосуванням спеціальних 

апроксимуючих функції. 

Основні співвідношення обох матриць жорсткості нескінченного 

скінченного елемента були реалізовані в рамках програмного комплексу 

МІРЕЛА+ для розрахунку конструкцій із гумових та гумовокордних 

матеріалів. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ БАГАТОШАРОВИХ ТІЛ НА ОСНОВІ 

СЛАБКОСТИСЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СИСТЕМОЮ ШТАМПІВ 

 

 

4.1 Напружено-деформований стан тришарової смуги із 

слабкостисливих матеріалів при дії системи штампів 

 

Розглянемо задачу про вдавлювання декількох штампів у багатошарове 

середовище. Штампи розташовані симетрично відносно осі симетрії 

циліндричного кругового штампа 1 (рис. 4.1). Досліджено два випадки, коли 

інші два штампи 2 (один із них показаний, другий розташований симетрично) 

є циліндричними параболічного перерізу (рис. 4.1 а) та круговими 

параболоїдами (рис. 4.1 б). 

Вихідні дані: ширина середовища – 𝑏 = 0,5 м, товщина кожного з трьох 

шарів – 0,05 м, загальна товщина 𝑡 = 0,15 м, довжина нескінченна. Штампи є 

абсолютно жорсткими. Пружні сталі матеріалу шарів. Матеріалом шарів є 

різні марки гуми. Коефіцієнт Пуассона для усіх шарів однаковий і дорівнює 

𝜈 = 0,49. Модулі зсуву для шарів такі: для нижнього та верхнього  

𝐺 = 2,8 МПа, для середнього – 𝐺 = 0,78 МПа. 

Відстань між штампами 𝑑 = 0,4 м. Штампи заглиблюються у 

середовище на глибину 0,03 м. Для першого випадку (рис. 4.1 а) профіль 

штампа 1 описується рівнянням – 𝑥2 + 𝑧2 = 0,22, для штампів 2 – 𝑥 = 2𝑧2. Для 

другого випадку (рис. 4.1 б) рівняння штампів 2 має вид 𝑥 = 𝑦2 + 𝑧2. 

За допомогою програмного комплексу «МІРЕЛА+» визначено 

напружено-деформований стан тришарового середовища. 

Розподіл переміщень у напряму заглиблення штампу для випадку 2 

показаний на рис. 4.2. 
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Рисунок 4.1 – Контакт штампів із багатошаровим середовищем 

а) циліндричні штампи; б) циліндричний та параболічні штампи 

 

Рисунок 4.2 – Розподіл переміщень по осі 𝑥 
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На рис. 4.3 а наведено розподіл контактних тисків у системах координат 

штампів (𝑧′, 𝑦 = 𝑏 2⁄ ) для другого випадку, як видно для різних значень 

заглиблення штампів, максимальний тиск виникає під вершиною штампів, 

причому дещо більші значення – під циліндричним штампом.  

а) 

б) 

Рисунок 4.3 – Розподіл контактних тисків (а) та напружень 𝜎𝑥𝑥 (б) 

у тришаровій смузі 

а) 1, 4 – штамп 1; 2, 3, 5 – штамп 2 (у додатному напрямку осі 𝑧); 

3, 6 – штамп 2 (у від’ємному напрямку осі 𝑧); 

1–3 – для заглиблення 𝛿 = 0,03 м, 4–6 – для 𝛿 = 0,01 м; 

б) ––––– – випадок 1, - - - - - – випадок 2 
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Під параболічним штампом контактні тиски мають асиметрію, і у 

від’ємному напряму осі z тиск більше ніж у додатному. Це пов’язано з тим, що 

між штампами матеріал перебуває у більш стисненому стані, ніж за 

параболічним штампом.  

На рис. 4.3 б зображено значення напружень 𝜎𝑥𝑥 посередині ширини 

середовища на глибині 0,0125 м від верхньої поверхні. Як можна зазначити, 

розподіл напружень 𝜎𝑥𝑥 подібний у обох випадках, певна різниця 

спостерігається у зоні контакту із штампом 2. Тут у другому випадку зона 

максимальних стискаючих напружень більше ніж у першому випадку, але 

сама величина напружень дещо менше. 

Розміри зон контакту (при 𝑦 = 𝑏 2⁄ ) для другого випадку для різних 

величин заглиблення штампів представлені на рис. 4.4 а. Як можна побачити, 

в цілому розмір зони контакту більше під параболічним штампом, ця зона має 

суттєву асиметрія за рахунок слабкої стисливості гуми. Максимальна 

деформація бічної поверхні (рис. 4.4 б) між двома випадками розташування 

штампів відрізняється лише у зоні взаємодії штампу 2 з поверхнею 

тришарового середовища. Для другого випадку ця деформація значно менша. 

Це пов’язано з тим, що контактна взаємодія зі штампом відбувається у глибині 

масиву тришарового середовища. У першому випадку ця взаємодія присутня 

по всій ширині середовища. 

На поверхні, де відбувається контакт між тришаровим середовищем та 

штампами, приблизно посередині між зонами контакту відбувається 

випинання поверхні вгору (максимальне випинання для випадку 1 дорівнює 

0,0093 м, для випадку 2 – 0,0078 м). Це відбувається завдяки властивості 

слабкої стисливості гуми. 
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а) 

б) 

Рисунок 4.4 – Зона контакту (а) та випинання бічної поверхні (б) 

тришарового середовища  

а) 1 – для штампа 1, 2 – для штампа 2 (у додатному напрямку осі z); 

3 – для штампа 2 (у від’ємному напрямку осі z); 

б) 1 – перша схема розташування штампів; 

2 – друга схема розташування штампів 

 

Таким чином, з використанням матриці жорсткості скінченного 
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деформований стан тришарового еластомерного середовища при дії системи 

штампів різної конфігурації. 

 

 

4.2 Напружено-деформований стан гумовокордної багатошарової 

смуги при дії штампів 

 

За допомогою програмного комплексу «МІРЕЛА+» [134] розв’язано 

задачу про вдавлювання декількох штампів у багатошарове середовище. 

Розглядалися дві схеми розташування штампів. У першій (рис. 4.5 а) маємо 

циліндричний круговий штамп 1, що описується рівнянням 𝑥2 + 𝑧2 = 0,22, і 

симетрично відносно нього два циліндричних штампи параболічного перерізу 

2, що описуються рівнянням 𝑥 = 2𝑧2. У другій схемі (рис. 4.5 б) маємо 

симетрично розташовані два штампи у вигляді еліптичних параболоїдів, що 

описуються рівнянням𝑥 = 𝑦2 2⁄ + 𝑧2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Схеми розташування штампів 

а) циліндричних; б) параболічних 

 

Вихідні данні: ширина середовища – 𝑏 = 0,5 м, товщина кожного з трьох 

шарів – 0,05 м, загальна товщина 𝑡 = 0,15 м, довжина нескінченна. Штампи є 

абсолютно жорсткими. Матеріалом шарів є волокнистий композит із 

об’ємною долею волокна 𝑓. Пружні сталі матеріалу матриці: коефіцієнт 
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Пуассона 𝜈𝑚 = 0,49, модуль пружності 𝐸𝑚 = 5,28 МПа. Пружні сталі 

матеріалу волокна: коефіцієнт Пуассона 𝜈𝑐 = 0,3, модуль пружності 𝐸𝑐 =

1277,5 МПа. 

Відстань між штампами 𝑑 = 0,4 м. Штампи заглиблюються у 

середовище на глибину 0,04 м. Досліджено дві схеми армування волокнами. 

У першій 𝛼 = 90° для нижнього та верхнього шарів, 𝛼 = 0° для середнього 

шару (𝛼 – кут між напрямом армування та віссю 𝑂𝑦 у площині 𝑂𝑦𝑧). У другій 

𝛼 = 0° для нижнього та верхнього шарів, 𝛼 = 90° для середнього шару. 

Розподіл переміщень у напряму заглиблення циліндричних штампів для 

другої схеми армування із об’ємною долею волокна 𝑓 = 0,2 та ефективними 

пружними сталими на основі теорії Ваніна Г. А. показано на рис. 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Розподіл переміщень у напряму заглиблення 

циліндричних штампів 

 

На рисунку 4.7 для циліндричних (а, б) та параболічних (в, г) штампів 

відповідно представлено залежності максимальної деформації бокової 

поверхні смуги від об’ємної долі волокна 𝑓. У наведених результатах дані, 

отримані на основі визначення ефективних пружних характеристик за 

правилом сумішей [99], значно відрізняються від даних, отриманих на основі 
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теорій Ваніна Г. А. [35] та Аболіньша Д. С. [1]. Це пояснюється досить 

спрощеними підходами при отриманні цього правила, особливо при 

визначенні поперечних характеристик. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

–––– – правило сумішей, - - – теорія Аболіньша Д. С.,·– – теорія Ваніна Г. А. 

 

Рисунок 4.7 – Деформаційні характеристики тришарової смуги 

при дії циліндричних (а, б) та параболічних (в, г) штампів 

а), в) максимальне випинання бічної поверхні при першій схемі армування; 

б), г) максимальне випинання бічної поверхні при другій схемі армування 
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Форма області контакту при дії параболічних штампів при різних схемах 

армування із об’ємною долею волокна 𝑓 = 0,2 та ефективними пружними 

сталими на основі теорії Ваніна Г.А. показано на рис. 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – Зона контакту параболічних штампів з тришаровою смугою 

при дії параболічних штампів 

1 – перша схема армування, 

2 – друга схема армування 

 

На рисунку 4.9 для циліндричних (а, б) та параболічних (в, г) штампів 

представлено залежності максимальних стискаючих напружень від об’ємної 

долі волокна 𝑓. Для теорії Ваніна Г. А. та Аболіньша Д. С. із зростанням 𝑓  

значення напружень зростають тому, що більш жорстке волокно підвищує 

жорсткість конструкції в цілому. Правило сумішей, як зазначалося, є досить 

неточним і значення напружень змінюються незначним чином. При другій 

схемі армування величини максимальних напружень дещо менші ніж при 

першій (на 8 – 10 %). 

Таким чином, за допомогою спеціальних скінченних елементів 

відповідно до моментної схеми для композиційних матеріалів отримано 
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напружено-деформований стан тришарової смуги під дією системи штампів 

циліндричної та параболоїдної форми. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

––– – правило сумішей, - - – теорія Аболіньша Д. С.,·–·– – теорія Ваніна Г. А. 

 

Рисунок 4.9 – Максимальні стискаючі напруження 𝜎𝑥𝑥 

при дії циліндричних (а, б) та параболічних (в, г) штампів 

а), в) – першій схемі армування; 

б), г) – при другій схемі армування 
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4.3 Висновки до розділу 4 

 

Із застосуванням програмного комплексу МІРЕЛА+ було отримано 

низку розв’язків для конструкцій із гумових та гумовокордних матеріалів: 

1. Розглянуто контакт системи штампів різної конфігурації 

(параболічний циліндр, еліптичний циліндр, еліптичний параболоїд) та у 

різних сполученнях із тришаровою гумовою смугою. Проаналізовано розподіл 

контактних напружень та особливостей деформованого стану (прогин смуги, 

випинання бічної поверхні тощо). 

2. У випадку дії системи циліндричних штампів, як і у випадку дії 

системи циліндричних та параболічних штампів, розподіл напружень на 

поверхні смуги якісно не відрізняються, хоча у другому випадку під 

параболічним штампом максимальні напруження дещо зменшуються (до 

10%). Функція зміни максимального випинання бічної поверхні вздовж смуги 

у другому випадку не має ярко вираженого екстремуму у місці дії 

параболічного штампа і за абсолютним значенням більше ніж у два рази 

менше, ніж у першому випадку. 

3. Розглянуто контакт системи штампів різної конфігурації 

(параболічний циліндр, еліптичний циліндр, еліптичний параболоїд) та у 

різних сполученнях із тришаровою гумовокордною смугою. Проаналізовано 

розподіл контактних напружень та особливостей деформованого стану 

(прогин смуги, випинання бічної поверхні тощо). 

4. Для гумовокордної тришарової смуги було розглянуто дві схеми 

армування кордом у шарах. Було досліджено максимальні значення 

стискаючих напружень при різному вмісті волокна у гумовокордному 

матеріалі. При різних схемах армування вони різняться незначною мірою, але 

різні методи гомогенізації дають навіть якісно різні картини розподілу 

максимальних контактних напружень. При застосуванні теорії Ваніна Г. А. та 

Аболіньша Д. С. картини розподілу практично співпадають, а при 

застосуванні правила сумішей результат значно відрізняється. Це пов’язано з 
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тим, що правило сумішей не враховує деякі особливості сумісного 

деформування неоднорідних матеріалів, які суттєво проявляються у таких 

специфічних матеріалах, як гумовокордні.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Основним результатом роботи є вдосконалення моделей та методів 

розв’язання задач про визначення напружено-деформованого стану 

просторових конструкцій із гумовокордних та слабкостисливих матеріалів в 

умовах контактної взаємодії зі штампами, а саме: 

– запропоновано аналітичні співвідношення для визначення напружено-

деформованого стану основи в умовах осесиметричної контактної взаємодії зі 

штампами; 

– отримано нелінійні інтегральні рівняння для осесиметричної задачі 

контактної взіємодії шару з багатошаровою основою під дією локального 

навантаження; 

– вперше для дослідження напружено-деформованого стану тіл, 

нескінченних в одному напряму, запропоновано співвідношення для матриці 

жорсткості тривимірного нескінченного скінченного елемента 

композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними компонентами на 

основі моментної схеми скінченного елемента; 

– вперше на основі моментної схеми скінченного елемента 

запропоновано співвідношення для матриці жорсткості тривимірного 

нескінченного скінченного елемента слабкостисливого матеріалу для 

дослідження напружено-деформованого стану тіл нескінченних у одному 

напряму; 

– для скінченно-елементного розв’язання просторових контактних задач 

для багатошарових середовищ із слабкостисливих та гумовокордних 

матеріалів створено і верифіковано пакет прикладних програм у рамках 

програмного комплексу «МІРЕЛА+»; 

– за допомогою отриманих матриць жорсткості та пакету прикладних 

програм досліджено напружено-деформований стан конструкцій із гуми та 

гумовокордних матеріалів в умовах контактної взаємодії з системою штампів. 
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Результати роботи використовуються в навчальному процесі при 

вивченні курсу «Механіка деформівного твердого тіла» та при виконанні 

кваліфікаційних робіт студентами освітнього рівня Магістр спеціальності 111 

Математика освітньої програми Математика. Підходи, запропоновані в 

дисертаційній роботі, та результати розрахунків були використані у відділі 

механіки еластомерних конструкцій інституту геотехнічної механіки НАН 

України (м. Дніпро) при розрахунку та створенні гумових елементів 

конструкцій. 

  



131 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Аболиньш Д. С. Тензор податливости однонаправлено 

армированного упругого материала. Механика полимеров. 1965. №4. С. 52–59. 

2. Абрамян Б. Л. Контактные (смешанные) задачи теории упругости. 

Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1969. № 4. С. 181–197. 

3. Айзикович С. М. Асимптотические решения контактных задач 

теории упругости для неоднородных по глубине сред. Прикладная 

математика и механика. 1982. Т. 46. Вып. 1. С. 148−158. 

4. Айзикович С. М., Александров В. М., Белоконь А. В., Кренев Л. И., 

Трубчик И. С. Контактные задачи теории упругости для неоднородных сред. 

Москва: Физматлит, 2006. 240 с. 

5. Алейников С. М. Метод граничных элементов в контактных 

задачах для упругих пространственно неоднородных оснований. Москва: 

АСВ, 2000. 601 с. 

6. Александров А. И. Метод нелинейных граничных интегральных 

уравнений для решения статических задач о контакте упругих тел при 

отсутствии трения. Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. 2010. № 2. 

С. 3−11. 

7. Александров А. И. Метод нелинейных граничных интегральных 

уравнений для решения пространственных контактных задач о 

взаимодействии упругих тел при наличии трения. Вісник Дніпропетровського 

університету. Серія Механіка. 2010. Вип. 14. Т. 1. С. 26−39. 

8. Александров А. И. Решение задач контактного взаимодействия 

упругих тел с использованием нелинейных операторных уравнений. 

Днепропетровск. 1989. 74 с. (Препринт / АН УССР. Ин-т техн. мех.; 89-2). 

9. Александров А. И., Бокий И. Б. Решение задачи контактного 

взаимодействия упругих тел с учетом трения и теории нагружения. 

Днепропетровск, 1992. 



132 

 

10. Александров А. И., Бокий И. Б. Численное решение плоской 

контактной задачи теории упругости о взаимодействии тел с 

проскальзыванием и сцеплением. Металловедение и прочность материалов. 

1989. С. 18–22. 

11. Александров А. И., Матузко Ю. О. Решение пространственной 

контактной задачи о вдавливании штампа в упругое основание. Вестник 

Днепропетровского университета. 2003. Т. 1, Вып. 7. С. 123–131. 

12. Александров А. И., Матузко Ю. О., Приварников А. К. Численное 

решение пространственных контактных задач для многослойных оснований. 

Современные проблемы механики сплошной среды. 2003. С. 11–14. 

13. Александров А. Я., Соловьев Ю. И. Пространственные задачи 

теории упругости. Москва: Наука, 1978. 464 с. 

14. Александров В. М., Пожарский Д. А. Неклассические 

пространственные задачи механики контактных взаимодействий упругих тел. 

Москва: Факториал, 1998. 288 с. 

15. Александров В. М., Мхитарян В. М. Контактные задачи для тел с 

тонкими покрытиями и прослойками. Москва: Наука, 1983. 487 с. 

16. Александров В. М., Kalker J. J., Пожарский Д. А. Пространственная 

контактная задача для двухслойного упругого основания с заранее неизвестной 

областью контакта. Изв. РАН. Механика твёрдого тела. 1999. № 4. С. 51–55.  

17. Александров В. М., Калякин А. А. Постановка и метод решения 

плоской контактной задачи для трехслойного упругого основания. Вестник 

МГУ. Серия 1: Математика. Механика. 2004. № 5. С. 49–53. 

18. Александров В. М., Калякин В. Н. Плоская и осесимметричная 

контактные задачи для трехслойного упругого полупространства. Изв. РАН. 

Механика твёрдого тела. 2005. № 5. С. 30–38. 

19. Александров В. М., Сметанин Б. И., Соболь Б. В. Тонкие 

концентраторы напряжений в упругих телах. Москва: Физматлит, 1993. 224 с. 

20. Александров В. М., Чебаков М. И. Аналитические методы в 

контактных задачах теории упругости. Москва: Физматлит, 2004. 304 с. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Александров,В.М.


133 

 

21. Александров В. М., Чебаков М. И. Введение в механику 

контактных взаимодействий. Ростов-на-Дону: ЦВВР, 2007. 114 с. 

22. Альперин И. Г. Задача о бесконечно длинной балке на упругой 

полуплоскости. Прикладная математика и механика. 1938. Т. 2, Вып. 3. 

С. 287–315. 

23. Амбарцумян С. А. Общая теория анизотропных оболочек. Москва: 

Наука, 1974. 448 с. 

24. Бабич С. Ю., Гузь А. Н., Рудницький В. Б. Контактные задачи для 

упругих тел с начальними напряжениями применительно к жестким и упругим 

штампам. Прикладная механика. 2004. Т. 40. № 7. С. 41–69. 

25. Баженов В. А., Геращенко О. В., Гончаренко М. В. Варіаційні 

принципи будівельної механіки: історія становлення та розвитку. Київ: 

Каравела, 2014. 877 c. 

26. Баженов В. А., Гуляр А. И., Сахаров А. С., Топор А. Г. 

Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых 

тел. Киев: Випол, 1993. 376 с. 

27. Баженов В. А., Гуляр А. И., Сахаров А. С., Шкриль О. О. Основні 

положення моментної схеми для напіваналітичного варіанта призматичного 

скінченного елемента. Опір матеріалів та споруд. 2013. № 91. С. 3–11. 

28. Баженов В. А., Сахаров А. С., Цыхановский В. К. Моментная схема 

метода конечных элементов в задачах нелинейной механики сплошной среды. 

Прикладная механика. 2002. Т. 38, № 6. С. 24–63. 

29. Барлам Д. М. Решение контактной задачи теории упругости 

методом конечных элементов. Проблемы прочности. 1983. №4. С. 39–43. 

30. Бате К.-Ю. Методы конечных элементов. Москва: Физматлит, 2010. 

1024 с. 

31. Бобылев А. А., Гарт Э. Л. Исследование вычислительной 

эффективности проекционно-итерационного алгоритма решения контактных 

задач с идеальными односторонними связями. Вісник Дніпропетровського 

університету. Механіка. 2000. Т. 2. Вип. 3. С. 3–11. 



134 

 

32. Болотин В. В., Новичков Ю. Н. Механика многослойных 

конструкций. Москва: Машиностроение, 1980. 375 с. 

33. Брич З. С., Капилевич Д. Н., Клецкова Н. А. Фортран 77 для ПЭВМ 

ЕС. Москва: Финансы и статистика, 1991. 288 с. 

34. Вайнберг М. М. Вариационный метод и метод монотонных 

операторов в теории нелинейных уравнений. Москва: Наука, 1972. 415 с. 

35. Ван Фо Фы Г. А. Упругие постоянные и напряженное состояние 

стеклоленты. Механика полимеров. 1966. № 4. С. 593–602. 

36. Васильев А. С., Волков С. С., Садырин Е. В., Литвиненко А. Н. 

Вдавливание сферического штампа с шероховатой поверхностью в упругое 

трансверсально–изотропное полупространство с функционально–

градиентным покрытием. Вестник Донского государственного технического 

университета. Т. 16. №. 4. 2016. С. 29–35. 

37. Васильев А. С., Садырин Е. В. Контактная задача о кручении 

круглым штампом трансверсально-изотропного упругого полупространства с 

неоднородным трансверсально изотропным покрытием. Вестник Донского 

государственного технического университета. 2013. № 13(1-2). С. 25–34. 

38. Величко І. Г. Метод функцій податливості для пружних 

багатошарових основ з трансверсально-ізотропними шарами: автореф. дис. на 

здобуття ступеня канд. физ.-мат. наук: спец. 01.02.04 – Механіка деформівного 

твердого тіла. Дніпропетровськ. 2001. 20 с. 

39. Величко О. В. Плоска періодична контактна задача для 

багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського університету. Механіка. 

2005. Т. 1. Вип. 9. № 10. С. 118–124. 

40. Величко И. Г., Приварников А. К. Решение основных граничных 

задач для многослойных оснований с трансверсально-изотропными слоями. 

Вопросы механики деформирования твердых тел. Днепропетровск. 1999.  

С. 50–59. 



135 

 

41. Вилков И. М. Плоская контактная задача для двуслойного 

основания при действии симметричной нагрузки на жесткий штамп. Изв. АН 

СССР. Механика и машиностроение. 1963. № 4. С. 172–174. 

42. Власов В. З. Метод начальных функций в задачах теории 

упругости. Изв. АН CCCP. Серия ОТН. 1955. №7. С. 49–69.  

43. Власов В. З., Леонтьев Н. Н. Балки, плиты и оболочки на упругом 

основании. Москва: Физматгиз, 1960. 491 с. 

44. Ворович И. И., Александров В. М., Бабешко В. А. Неклассические 

смешанные задачи теории упругости. Москва: Наука, 1974. 456 с. 

45. Галанин М. П., Савенков Е. Б. Методы численного анализа 

математических моделей. Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2010. 591 с. 

46. Галанов Б. А. Метод граничных уравнений типа Гаммерштейна 

для контактных задач теории упругости в случае неизвестных областей 

контакта. Прикладная математика и механика. 1985. Т. 49, Вып. 5. 

С. 827–835. 

47. Галанов Б. А. О приближённом решении некоторых задач 

упругого контакта двух тел. Изв. АН СССР. Механика твёрдого тела. 1981. 

№5. С. 61–67. 

48. Галин Л. А. Контактные задачи теории упругости. Москва: 

Государственное издательство технико-теоретической литературы,  

1953. 268 с. 

49. Галин Л. А. Контактные задачи теории упругости и 

вязкоупругости. Москва: Наука, 1980. 304 с. 

50. Гарт Е. Л. Застосування проекційно-ітераційної модифікації методу 

скінченних елементів до дослідження пружного багатошарового тіла. Вісник 

Львівського університету. Серія Прикладна математика та інформатика. 

2008. Вип. 14. C. 75–81. 

51. Главачек И., Гаслингер Я., Нечас И., Ловишек Я. Решение 

вариационных неравенств в механике. Москва: Мир, 1986. 270 с. 



136 

 

52. Гловински Р., Лионс Ж. Л., Тремольер М. Численное исследование 

вариационных неравенств. Москва: Мир, 1979. 576 с. 

53. Годес Ю. Я. Функции податливости многослойного основания с 

упругими связями между слоями. Нелийные задачи гидроаэромеханики и 

теории упругости. 1987. С. 92–97. 

54. Гоменюк С. І., Гребенюк С. М., Манько Н. І.–В., Спиця О. Г. 

Матриця жорсткості нескінченного шестигранного скінченного елемента для 

волокнистого композиційного матеріалу на основі моментної схеми. VII 

Міжнародна конференція Актуальні проблеми інженерної механіки. (Одеса, 

2020). Одеса, 2020. С. 240–244. 

55. Горшков А. Г., Пожуев В. И. Стационарные задачи динамики 

многослойных конструкций. Москва: Машиностроение, 1992. 224 с. 

56. Горынин Г. Л., Немировский Ю. В. Пространственные задачи 

изгиба и кручения слоистых конструкций. Метод асимптотического 

расщепления. Новосибирск: Наука, 2004. 407 c. 

57. Горячева И. Г, Торская Е. В. Периодическая контактная задача для 

системы штампов и упругого слоя, сцепленного с упругим основанием. Трение 

и износ. 1995. Т. 16, № 4. С. 642–652. 

58. Горячева И. Г., Торская Е. В. Напряженное состояние 

двухслойного упругого основания при неполном сцеплении слоев. Трение и 

износ. 1998. Т. 19, № 3. С. 289–296. 

59. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. Москва: 

Наука, 2001. 478 с. 

60. Гребенюк С. М., Гоменюк С. І., Клименко М. І. Напружено-

деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації 

волокнистих композитів: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 

2019. 350 с. 

61. Григолюк Э. И., Толкачёв В. М. Контактные задачи теории 

пластин и оболочек. Москва: Машиностроение, 1980. 416 с. 



137 

 

62. Грилицкий Д. В., Кизыма Я. М. Осесимметричные контактные 

задачи теории упругости и термоупругости. Львов: Вища школа, 1981. 136 с. 

63. Грилицкий Д. В. Кручение двухслойной упругой среды. 

Прикладная механика. 1961. Т. 7, № 1. С. 89–94. 

64. Губенко В. С. Давление осесиметричного кольцевого штампа на 

упругий слой и упругое полупространство. Изв. АН СССР. Механика и 

машиностроение. 1960. №3. С. 60–64. 

65. Гузь А. Н., Бабич С. Ю., Рудницкий В. Б. Контактное 

взаимодействие упругих тел с начальными напряжениями. Развитие идей 

Л. А. Галина в механике. К столетию со дня рождения ученого. Москва; 

Ижевск: Ин-т комп’ютер. исслед., 2013. С. 188–244. 

66. Гузь А. Н., Рудницкий В. Б. Контактные задачи для упругих тел с 

начальными (остаточными) напряжениями. Хмельницкий: Печать ЧП 

Мельник А. А., 2004. 622 с. 

67. Гузь А. Н., Рудницкий В. Б. Основы теории контактного 

взаимодействия упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями. 

Хмельницкий: Печать ЧП Мельник А. А., 2006. 710 с. 

68. Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические 

формулы. Москва: Наука, 1983. 172 с. 

69. Джонсон К. М. Механика контактного взаимодействия. Москва: 

Мир, 1989. 509 с. 

70. Дияк І. І. Чисельне моделювання деформаційних процесів на 

основі поєднання методів скінченних і граничних елементів: автореф. дис. ... 

д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Дияк Іван Іванович ; НАН України, Ін-т приклад. 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2017. 40 с. 

71. Дымников С. И., Мейерс И. Р., Эрдманис А. Г. Упругие 

потенциалы для слабосжимаемых эластомерных материалов. Вопросы 

динамики и прочности. 1983. Вып. 40. С. 98–108. 



138 

 

72. Дырда В. И., Гребенюк С. Н., Гоменюк С. И. Аналитические и 

численне методы расчета резиновых деталей. Днепропетровск-Запорожье: 

Запорожский национальный университет, 2012. 370 с. 

73. Дюво Г., Лионс Ж.–Л. Неравенства в механике и физике. Москва: 

Наука, 1980. 383 с. 

74. Дьяченко Н. Н., Манько Н. И.–В. Приближенно аналитическое 

решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого 

слоя при фиксированной области контакта. Проблемы трибологии. 2016. № 2. 

С. 34–46. 

75. Дьяченко Н. Н., Манько Н. И.–В., Шашкова Е. В. Задача контакта 

квадратного в плане штампа с шероховатым полупространством в условиях 

частичного проскальзывания. Методи розв’язування прикладних задач 

механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць / відп. ред. А. П. Дзюба. 

Дніпропетровськ: Ліра, 2012. Вип. 13. С. 159–168. 

76. Елсукова К. П., Сливкер В. И. Некоторые особенности МКЭ при 

расчете конструкций на упругом основании. Метод конечных элементов и 

строительная механика: труды ЛПИ, № 349,1976. С. 69–80. 

77. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. Москва: Мир, 

1975. 540 с. 

78. Зіновєєв І., Манько Н., Спиця О. Використання методу функцій 

податливості в задачах теорії пружності для шаруватих середовищ. Актуальні 

проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доп. 

Другої міжн. наук.-техн. конф. пам’яті акад. НАН України 

В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро, 2019. С. 88. 

79. Зиновеев И. В., Приварников А. К. Способ определения 

напряженно-деформированного состояния многослойного основания с 

дефектами в условиях плоской деформации. Теоретическая и прикладная 

механика. 2008. Вып. 44. С. 147–154. 

80. Иванов В. Н. Основы метода конечных элементов и вариационно-

разностного метода: учеб. пособие. Москва: Изд-во РУДН, 2008. 168 с. 



139 

 

81. Иванов В. В. Методы вычислений на ЭВМ: справочное пособие. 

Киев: Наук. думка, 1986. 584 с. 

82. Иванов В. В. Теория приближённых методов и её применение к 

численному решению сингулярных интегральных уравнений. Киев: Наук. 

думка, 1968. 287 с. 

83. Ильин В. П. Методы и технологии конечных элементов. 

Новосибирск: Изд. ИВМ и МГ СО РАН, 2007. 371 с. 

84. Ильман В. М., Приварников А. К. Действие системы штампов на 

упругое многослойное основание. Прикладная механика (Киев). 1971. Т.7, №6.  

С. 25–30. 

85. Ильман В .М., Ламзюк В. Д., Приварников А. К. О характере 

взаимодействия штампа с упругим многослойным основанием. Изв. АН СССР. 

Механика твёрдого тела. 1975. №5. С. 134–138. 

86. Кильчевский Н. А., Костюк Э. Н. О развитии в ХХ веке теории 

контактных взаимодействий между упругими телами. Прикладная механика. 

1966. Т. 2, № 8. С. 32–39. 

87. Киричевский В. В. Метод конечных элементов в механике 

эластомеров. Киев: Наук. думка, 2002. 655 с. 

88. Кіт Г. С. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. 

Львів: Ін-т прикл. пробл. мех. i мат. НАН України, 2000. Т. 1. 401 с. 

89. Кіт Г. С. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. 

Львів: Ін-т прикл. пробл. мех. i мат. НАН України, 2000. Т. 2. 371 с. 

90. Класторны М., Кондерла П., Пиекарский Р. Точная теория 

жесткости однонаправленных волокнисто-армированных композитов. 

Механика композитных материалов. 2009. Т. 45, № 1. С. 109–144. 

91. Клиндухов В. В. Осесимметричная контактная задача для 

неоднородного по глубине слоя. Смешанные задачи механики 

деформируемого тела: сб. трудов 5-й Российской конф. с междунар. участием 

(Саратов, 23–25 авг. 2005). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2005. 

С. 185–188.  



140 

 

92. Клиндухов В.В. Вдавливание осесимметричного штампа в 

неоднородный по глубине слой. Изв. РАН. Механика твердого тела. 2006. 

№ 1. С. 5–9. 

93. Коган Б. И. Давление жесткого штампа на двухслойное основание. 

Труды Харьковского автодорожного института. 1954. Вып. 17. С. 43–48. 

94. Коган Б. И. Напряжения и деформации многослойных покрытий. 

Труды Харьковского автодорожного института. 1953. Вып. 14. С. 33–46. 

95. Коган Б. И. Осесимметричная задача теории упругости для 

многослойного полупространства. Изв. АН СССР, ОТН. 1958. №6. С. 111–113. 

96. Колосова Г. С. Расчет методом конечных элементов фундаментных 

плит на неограниченном двухпараметрическом основании. Метод конечных 

эле ментов и расчет сооружений: труды ЛПИ, № 405. Львов: 1985. С. 48–51. 

97. Колчин Г. Б., Фаверман Э. А.  Теория упругости неоднородных тел: 

Библиогр. указатель отечественной и иностранной литературы за 

1970 – 1973 гг. Кишинёв: Штиинца, 1977. 

98. Колчин Г. Б., Фаверман Э. А. Теория упругости неоднородных тел: 

библиографический указатель отечественной и иностранной литературы за 

1974 – 1979 гг. Кишинев: Штиинца, 1987. 165 с. 

99. Композиционные материалы: справочник / под ред. 

Д. М. Карпиноса. Киев: Наук. думка, 1985. 592 с. 

100. Компьютерное моделирование процессов обработки металлов 

давлением. Численные методы: монография / В. Н. Данченко [та ін.]. 

Днепропетровск: Системные технологии, 2005. 448 с. 

101. Корсунский М. Б. Практические методы определения 

напряжённо-деформируемого состояния конструкций дорожных одежд. 

Труды Всесоюзн. дорожн. научно-исслед. ин-та. Москва: Союздор НИИ, 1966. 

Вып. 6. С. 5–78. 

102. Космодамианский А. С., Шалдырван В. А. Толстые многосвязные 

пластины. Киев: Наук. думка, 1978. 239 с. 



141 

 

103. Котович А. В., Станкевич И. В. Решение задач теории упругости 

методом конечных элементов. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

2012. 106 с. 

104. Кравчук А. С. Вариационный метод в контактных задачах. 

Состояние проблемы, направления развития. Прикладная математика и 

механика. 2009. Т. 73, № 3. С. 492–502. 

105. Кравчук А. С., Чигарев А. В. Механика контактного 

взаимодействия тел с круговыми границами. Минск: Технопринт, 2000. 196 с. 

106. Кравчук А. С. Вариационный метод исследования контактного 

взаимодействия и его реализация на ЭВМ. Расчеты на прочность. 1984. 

Вып. 25. С. 33–50. 

107. Кравчук А. С. К теории контактных задач с учётом трения на 

поверхности соприкосновения. Прикладная математика и механика. 1980. 

Т. 44, Вып. 1. С. 122–129. 

108. Кубенко В. Д. Нестационарная плоская контактная задача теории 

упругости для согласованных цилиндрических поверхностей. Прикладная 

механика. 2004. Т. 40, № 1. С. 72–82. 

109. Кузьменко В. И. О вариационном методе в теории контактных 

задач для нелинейно-упругих слоистых тел. Прикладная математика и 

механика. 1979. Т. 43, Вып. 5. С. 893–901. 

110. Кузьменко В. И., Ламзюк В. Д., Приварников А. К., Фень Г. А. 

Оценка точности МКЭ при решении неклассических смешанных задач теории 

упругости. Пространственные конструкции в Красноярском крае. 1978.  

С. 133–138. 

111. Кузьменко В. И. Трехмерные контактные задачи для 

многослойного упругопластического пакета. Изв. АН СССР. Механика 

твердого тела. 1984. №4. С. 105–112. 

112. Ламзюк В. Д., Приварников А. К. Решение граничных задач теории 

упругости для многослойных оснований. Ч. І. Днепропетровск, 1978. 64 с. 



142 

 

113. Ламзюк В. Д., Приварников А. К. Решение граничных задач теории 

упругости для многослойных оснований. Ч. ІІ. Днепропетровск, 1978. 58 с. 

114. Ламзюк В.Д., Приварников А. К. Действие штампа на слой, 

который может отставать от основания. Вопросы прочности и пластичности. 

Днепропетровск: ДГУ, 1971. С. 58–77. 

115. Ламзюк В. Д., Приварников А. К. О максимальном значении 

радиуса площадки контакта штампа со слоем. Прикладная математика и 

механика. 1971. Т. 35, № 6. С. 1047–1052. 

116. Ламзюк В. Д., Приварников А. К. Плоская задача о неполном 

контакте полосы с основанием. Вопросы прочности и пластичности. 

Днепропетровск: ДГУ, 1971. С. 78–100. 

117. Ламзюк В. Д., Приварников А. К. Упругая деформация 

неоднородного многослойного пакета при неполном контакте его слоев. Докл. 

АН УССР, Серия А. 1977. Вып. 7. С. 618–622. 

118. Ламзюк В. Д., Приварников А. К. Осесимметричная деформация 

упругого многослойного основания со сквозным цилиндрическим отверстием. 

Актуальные проблемы механики деформируемых сред. Днепропетровск, 1979. 

С. 142–149. 

119. Лебедев Н. Н., Уфлянд Я. С. Осесимметричная контактная задача 

для упругого слоя. Прикладная математика и механика. 1958. Т. 22, Вып. 3. 

С. 320–326. 

120. Манько Н. И.–В. Исследование области контакта гладкого 

штампа, ограниченного поверхностью вращения, с многослойным упругим 

основанием. XXXVI Міжнародна науково-технічна конференція молоді: тези 

доп. (Запоріжжя, 5–9 лист. 2009). Запоріжжя, 2009. 

121. Манько Н. І.–В. Осесиметрична контактна задача про 

односторонній контакт пружного шару з багатошаровою основою. Задачи 

механики многослойных сред и их численная реализация: сб. науч. статей. 2002. 

С. 55–63. 



143 

 

122. Манько Н. І.–В., Данильченко А. О. Матриця жорсткості 

нескінченного шестигранного скінченного елементу для волокнистого 

композиційного матеріалу. Актуальні проблеми математики та 

інформатики: зб. тез доп. Одинадцятої Всеукр., вісімнадцятої рег. наук. конф. 

мол. досл. (Запоріжжя, 23–24 квітня 2020). Запоріжжя, 2020. С. 90–97. 

123. Манько Н. І.–В., Приварников А. К. Відокремлення пружного 

шару від багатошарової основи під дією нормального навантаження. Вісник 

Донецького університету. Серія А. Природничі науки. 2002. № 1.  

С. 49–53. 

124. Манько Н. І.–В., Приварников А. К. Вісесиметрична контактна 

задача для багатошарової основи з невідомою областю контакту. Проблеми 

обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 1999. Т. 6. С. 145–152. 

125. Манько Н. І.–В., Приварников А. К. Осесиметрична контактна 

задача з тертям для багатошарової основи з невідомою областю контакту. 

Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. праць V Міжн. 

конф. (Луцьк–Львів, 2000). Т. 2. Луцьк–Львів, 2000. С. 114–117. 

126. Манько Н. И.–В., Приварников А. К. К решению 

осесимметричной задачи о взаимодействии штампа с многослойным 

основанием. Современные проблемы механики сплошной среды: труды VIII 

Межд. конф. (Ростов-на-Дону, 2003). Т. 2. Ростов-на-Дону, 2003. С. 128–132. 

127. Манько Н. И.–В., Приварников А. К. Способ определения области 

контакта штампа с многослойным упругим основанием. XVI Международная 

конференция «Математика. Компьютер. Образование»: тезисы докл. 

(Москва, 2009). Москва, 2009. URL: 

http://www.mce.su/rus/archive/mce16/doc30787/ 

128. Манько Н. І.–В., Приварников А. К., Спиця О. Г. Вісесиметрична 

контактна задача з тертям для багатошарової основи. Вісник 

Дніпропетровського університету. Механіка. 2000. Вип. 3. Т. 2.  

С. 62–69. 

http://www.mce.su/rus/archive/mce16/doc30787/


144 

 

129. Манько Н., Спиця О., Гоменюк С., Гребенюк С. Застосування 

моментної схеми скінченного елементу у контактних задачах. Актуальні 

проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доп. 

Другої міжн. наук.-техн. конф. пам’яті акад. НАН України 

В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро, 2019.  

С. 216–217. 

130. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. Москва: Наука, 

1977. 456 с. 

131. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / під заг. 

ред. І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра. Львів: Інститут прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. 

412 с. 

132. Матузко Ю. О. Определение напряженно-деформированного 

состояния многослойного основания, на которое действует штамп. Вісник 

Донецького університету. Природничі науки. 2004. Вып. 1. С. 123–128. 

133. Матузко Ю. О., Приварников А. К. Деформирование гладким 

штампом неограниченной упругой плиты, спаянной с упругим 

полупространством. Теоретическая и прикладная механика. 2003. Вып. 38. 

С. 15–19. 

134. Метод конечных элементов в вычислительном комплексе 

"МIРЕЛА+"/ В. В. Киричевский и др. Киев: Наук. думка, 2005. 416 с. 

135. Механика в СССР за 50 лет 1917–1967 в 4-х томах. Т. 3 Механика 

деформируемого твердого тела. Линейная теория упругости. Москва: Наука, 

1972. Т.З. С. 5–70. 

136. Механика контактных взаимодействий / под ред. И. И. Воровича, 

В. М. Александрова. Москва: Физматлит, 2001. 670 с. 

137. Михлин С. Г. Многомерные сингулярные интегралы и 

интегральные уравнения. Москва: Физматгиз, 1962. 254 с. 

138. Мишин М. В. Осесимметричная деформация двухслойного 

полупространства с выработкой, подкрепленной абсолютно жестким 



145 

 

включением. Вестник Тамбовского университета Сер Естественные и 

технические науки. 2006. Т. 11. Вып. 4. С. 597–599.  

139. Мікромеханічні моделі та методи осереднення властивостей 

матеріалів мережевої структури та проміжних шарів контактуючих тіл: 

автореф. дис. д-ра техн. наук: 01.02.04 / Ткачук Микола Миколайович ; НАН 

України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України. Харків, 

2019. 44 с. 

140. Молчанов И. Н. Численные методы решения некоторых задач 

теории упругости. Киев: Наук. думка, 1979. 316 с. 

141. Моссаковский В. И., Качаловская Н. Е., Голикова С. С. 

Контактные задачи математической теории упругости. Киев: Наук. думка, 

1985. 176 с. 

142. Моссаковский В. И., Гудрамович В. С., Макеев Е. М. Контактные 

задачи теории оболочек и стержней. Москва: Машиностроение, 1978. 248 с. 

143. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической 

теории упругости. Москва: Наука, 1966. 708 с. 

144. Мусхелишвили Н. И. Сингулярные интегральные уравнения. 

Москва: Наука, 1968. 512 с. 

145. Наумов Ю. А., Шевляков Ю. А. К расчету балочных плит на 

многослойных основаниях. Гидроаэродинамика: республиканский 

межведомственный научно-технический сборник. Харьков, 1965. Вып. 1. 

С. 90–97. 

146. Никишин B. C., Шапиро Г. С. Контактная задача теории 

упругости для слоя, локально прижатого к полупространству. Изв. АН 

АрмССР. Механика. 1976. Т. 29. Вип. 2. С. 3–13. 

147. Никишин В. С. Осесимметричные контактные задачи теории 

упругости для неоднородных сред. Сообщения по прикладной математике: 

сборник. 1976. Вып. 3. С. 51–103. 



146 

 

148. Никишин В. С., Шапиро Г. С. Задача о неполном контакте 

кольцевого или кругового штампа с упругой слоистой средой. Изв. АН СССР. 

Механика твердого тела. 1976. № 5. С. 27–38. 

149. Никишин В. С., Шапиро Г. С. Задачи теории упругости для 

многослойных сред. Москва: Наука, 1973. 131 с. 

150. Никишин В. С., Шапиро Г. С. О контактных задачах для упругих 

многослойных сред. Труды симпозиума по механике сплошной среды и 

родственные проблемы анализа. Тбилиси, 1973. Т. 1. С. 192–205. 

151. Никишин В. С., Шапиро Г. С. Пространственные задачи теории 

упругости для многослойных сред. Москва: ВЦ АН СССР, 1970. 260 с. 

152. Острик В. И., Улитко А. Ф. Метод Винера-Хопфа в контактных 

задачах теории упругости. Киев: Наук. думка, 2006. 328 с. 

153. Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения. 

Выпуклые и невыпуклые функции энергии. Москва: Мир, 1989. 494 с. 

154. Партон В. З., Перлин П. И. Интегральные уравнения основных 

пространственных и плоских задач упругого равновесия. Итоги науки и 

техники. Механика тверд. деформируемых тел. Москва: ВИНИТИ, 1975.  

Вып. 8. 90 с. 

155. Партон В. З., Перлин П. И. Интегральные уравнения теории 

упругости. Москва: Наука, 1977. 312 с. 

156. Парцевский В. В. Некоторые контактные задачи для слоистой 

среды. Доклады научно-технической конференции по итогам научно-

исследовательских работ за 1968–69 г. Московского энергетического 

института: секция энергомашиностроит.: подсекц. динамики и прочности 

машин. Москва, 1969. С. 94–102. 

157. Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Расчетные модели сооружений и 

возможность их анализа. Москва: ДМК, 2009. 596 с. 

158. Петришин В. И., Приварников А. К., Шевляков Ю. А. К решению 

задач для многослойных оснований. Изв. АН СССР. Механика. 1965. № 2. 

С. 138–143.  



147 

 

159. Петришин В. И, Приварников А. К. Основные граничные задачи 

теории упругости для многослойных оснований Прикладная механика (Киев). 

1965. Вып. 1, № 4. С. 50–56. 

160. Петришин В. И., Петришин Д. В. К решению парных интегральных 

уравнений задачи о кручении упругого многослойного основания посредством 

кругового в плане штампа с плоской подошвой. Задачи механики 

многослойных сред и их численная реализация: сб. науч. ст. Запорожье, 2002. 

С. 25–29. 

161. Пискунов В. Г., Вериженко В. Е. Линейные и нелинейные задачи 

расчета слоистых конструкций. Киев: Будівельник, 1986. 176 с. 

162. Пискунов В. Г., Рассказов А. О. Развитие теории слоистых пластин 

и оболочек. Прикладная механика. 2002. Т. 38. Вып. 2. С. 22–56. 

163. Победря Б. Е. Численные методы в теории упругости и 

пластичности. Москва: Издательство Московского университета, 1981. 344 с. 

164. Победря Б. Е. Механика композитных материалов. Москва: Наука, 

1984. 336 с. 

165. Подильчук Ю. Н., Ткаченко В. Ф. Контактные задачи теории 

упругости для трансверсально-изотропного полупространства с 

эллиптической динией раздела граничных условий. Прикладная механика 

(Киев). 1996. Вып. 32, № 6. С. 40–47. 

166. Пожуев В. И., Зайцева Т. А. О решении пространственных 

контактных задач для некругового штампа. Изв. РАН. Механика твердого 

тела. 1994. № 4. С. 62–70. 

167. Полос С. С., Манько Н. І.–В. Напружено-деформований стан 

еластомерної тришарової полоси при дії системи штампів. Актуальні 

проблеми математики та інформатики: зб. тез доп. Одинадцятої Всеукр., 

вісімнадцятої рег. наук. конф. мол. досл. (Запоріжжя, 23–24 квітня 2020). 

Запоріжжя, 2020. С. 109–111. 



148 

 

168. Попов Г. Я. О методе ортогональных многочленов в контактных 

задачах теории упругости. Прикладная математика и механика. 1969. Т. 33. 

Вып. 3. С. 518–531. 

169. Попов Г. Я. Об одном приближенном способе решения контактной 

задачи о кольцевом штампе. Изв. АН АрмССР. Механика. 1967. №2. 

С. 126–132. 

170. Попов Г. Я., Ростовцев Н. А. Контактные (смешанные) задачи 

теории упругости. Труды II Всесозн. съезда по теоретической и прикладной 

механике. Москва: Наука, 1966. С. 235–252. 

171. Попов Г. Я. Контактные задачи для линейно-деформируемого 

основания. Киев-Одесса: Вища школа, 1982. 168 с. 

172. Приварников А. К., Годес Ю. Я. О решении первой граничной 

задачи для упругого многослойного основания. Устойчивость и прочность 

элементов конструкций. Днепропетровск, 1986. С. 6–28. 

173. Приварников А. К., Ламзюк В. Д. Упругие многослойные 

основания. Днепропетровск, 1985. 162 с. Деп. в ВИНИТИ 23.12.85, № 8789–В. 

174. Приварников А. К. Граничные задачи теории упругости для 

многослойных оснований простой и сложной структуры: дисс. ... доктора  

физ.-мат. наук: 01.02.04. Москва, 1982. 333 с. 

175. Приварников А. К. О контакте слоя с упругим полупространством. 

Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1972. Т. 4. С. 163–167. 

176. Приварников А. К. Пространственная деформация многослойного 

основания. Устойчивость и прочность элементов конструкций. 

Днепропетровск. 1973. С. 27–45. 

177. Приварников А. К., Александров А. И. Численное решение 

пространственной контактной задачи о вдавливании штампа в двухслойное 

основание. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Механіка. 2011. 

Т. 1. Вип. 15, № 6. С. 17–21. 

178. Приварников А. К. О неполном контакте упругого слоя. Изв. АН 

СССР. Механика твёрдого тела. 1971. №6. С. 164. 



149 

 

179. Приварников А. К., Шевляков Ю. А. Контактная задача для 

многослойного основания. Прикладная механика (Киев). 1962. Вып. 8, № 5. 

С. 508–515. 

180. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и 

ряды. Дополнительные главы. Москва: Наука, 1986. 

181. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и 

ряды. Специальные функции. Москва: Наука, 1983. 752 с. 

182. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и 

ряды. Элементарные функции. Москва: Наука, 1981. 800 с. 

183. Развитие теории контактных задач в СССР / под ред. Л. А. Галина. 

Москва: Наука, 1976. 498 с. 

184. Раппопорт P. M. К вопросу о построении приближённого решения 

обобщённой плоской и осесимметрической задач теории упругости 

многослойной среды. Изв. Всесоюз. НИИ гидротехники. Ленинград. 1964. 

Т. 75. С. 189–201. 

185. Раппопорт Р. М. К вопросу о построении решений 

осесимметричной и плоской задач теории упругости многослойной среды. 

Изв. Всесоюз. НИИ гидротехники. Ленинград, 1963. Т. 73. С. 193–204. 

186. Рвачев В. Л. Исследования ученых Украины в области контактных 

задач теории упругости. Прикладная механика. 1967. Т. 3. Вып. 10. 

С. 109–116. 

187. Рвачёв В. Л., Проценко В. С. Контактные задачи теории упругости 

для неклассических областей. Киев: Наук. думка, 1977. 235 с. 

188. Рвачев В. Л. Давление на упругое полупространство штампа, 

имеющего в плане форму полосы. Прикладная математика и механика. 1956. 

Т. 20, Вып. 2. С. 248–254. 

189. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы математической 

физики. Москва: Научный мир, 2003. 316 с. 



150 

 

190. Сахаров А. С. Моментная схема конечных элементов (МСКЭ) с 

учетом жестких смещений. Сопротивление материалов и теория 

сооружений. Киев: Будівельник, 1974. Вып. 24. С.147–156. 

191. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. Москва: 

Мир, 1979. 392 с. 

192. Сеймов В. М. Динамические контактные задачи. Киев: Наук. 

думка, 1976. 283 с. 

193. Спица О. Г. Численный анализ контактного взаимодействия 

штампа и многослойного упругого полупространства. Вісник Запорізького 

національного університету. Фізико-математичні науки. 2015. Вип. 3. 

С. 249–255. 

194. Станкевич И. В. Численное решение смешанных задач теории 

упругости с односторонними связями. Математика и математическое 

моделирование. 2017. № 5. С. 40–53. 

195. Столярчук І. А. Просторова періодична задача для багатошарових 

основ. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні 

науки. 1998. № 2. С. 128–136. 

196. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. Москва: 

Мир, 1977. 351 с. 

197. Тананайко О. Д. Полубесконечные элементы в виде полос 

постоянной ширины в расчете сейсмостойкости сооружений, заглубленных в 

грунт. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2001. № 2. 

С. 28–30. 

198. Ткаченко І. Г. Двовимірна задача про контакт нагрітого штампа та 

багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського університету. Механіка. 

2005. Вип. 9. Т. 1, № 10/1. С. 139–146. 

199. Торская Е. В., Лушников Н. А., Лушников П. А. Анализ 

напряженно-деформированного состояния многослойных дорожных одежд. 

Трение и износ. 2008. Т. 29, № 2. С. 204–210. 



151 

 

200. Трантер К. Дж. Интегральные преобразования в математической 

физике. Москва: Иностранная литература, 1956. 204 с. 

201. Тэлега Ю. И. Вариационные методы в контактных задачах 

механики. Успехи механики (Варшава). 1987. Т. 10. Вып. 2. С. 3–95. 

202. Улитко А. Ф., Парфененко Д. Н. Вдавливание в упругое 

полупространство штампа, имеющего в плане форму кругового сегмента. Изв. 

РАН Механика твердого тела. 1994. № 6. С. 32–41. 

203. Успехи механики: в 6 томах и 7 книгах / под общей ред. А. Н. Гузя. 

Киев: Т. 1 – 3 «А.С.К.», Т.4 – 6 «ЛИТЕРА», 2005 – 2011. 

204. Уфлянд Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории 

упругости. Ленинград: Наука, 1967. 402 с. 

205. Уфлянд Я. С. Метод парных интегральных уравнений в задачах 

математической физики. Ленинград: Наука, 1977. 219 с. 

206. Форсайт Дж., Малкольм М., Моулер К. Машинные методы 

математических вычислений. Москва: Мир, 1980. 279 с. 

207. Фридман В. М., Чернина В. С. Решение задачи о контакте упругих 

тел итерационным методом. Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1967. 

№ 1. С. 116–120. 

208. Хейгеман Л., Янг Л. Прикладные итерационные методы. Москва: 

Мир, 1986. 448 с. 

209. Цихановський В. К., Соколовська В. А. Метод скінченних 

елементів у задачах дослідження неоднорідного анізотропного грунтового 

півпростору. Вісник НАУ. 2004. № 4. С. 138–145. 

210. Чебаков М. И. Контактные задачи для трехслойных оснований. 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. 

№ 4 (4). С. 1844–1846. 

211. Черных К. Ф., Шубина И. М. Об учете сжимаемости резины. 

Механика эластомеров: науч. труды Кубан. гос. ун–та. 1978. Вып. 3.  

С. 56–63. 



152 

 

212. Чопоров С. В., Манько Н. І.–В., Спиця О. Г., Гребенюк С. М. 

Матриця жорсткості «напівнескінченного» скінченного елемента для 

слабкостисливого матеріалу на основі моментної схеми. Вісник Запорізького 

національного університету. Фізико-математичні науки. 2019. № 1. С. 98–

106. DOI: 10.26661/2413-6549-2019-1-13. 

213. Шамровский А. Д., Богданова Е. Н. Решение контактных задач 

теории упругости с помощью дискретных моделей. Нові матеріали і 

технології в металургії та машинобудуванні. 2013. № 1. С. 100–105. 

214. Шапиро Г. С. Напряжённое состояние бесконечной 

цилиндрической оболочки и неограниченной толстой плиты. Доклады АН 

СССР. 1942. Вып. 37, № 9. С. 288–290. 

215. Шапиро Г. С. Пространственные задачи теории упругости. 

Механика в СССР за тридцать лет. 1917 – 1947. Москва–Ленинград, 1950. 

C. 165–191. 

216. Шевляков Ю. А. Матричные алгоритмы в теории упругости 

неоднородных сред. Киев: Вища школа, 1977. 215 с. 

217. Шевляков Ю. А., Приварников А. К. К расчету слоистых 

оснований. Прикладная механика. Киев,1962. Т. 8, Вып. 2. С. 113–119. 

218. Шерман Д. И. Основные плоские и контактные (смешанные) 

задачи статической теории упругости. Механика в СССР за 30 лет. Москва–

Ленинград: Гостехиздат, 1950. С. 192–225. 

219. Штаерман И. Я. Контактная задача теории упругости. Москва–

Ленинград: Гостехиздат, 1949. 211 с. 

220. Ahmadi S. F., Eskandari M. Axisymmetric circular indentation of a half-

space reinforced by a buried elastic thin film. Mathematics and Mechanics of Solids. 

2014. Vol. 19, Issue 6. P. 703−712. 

221. Aizikovich S. M. Analytical solution of the spherical indentation 

problem for a half-space with gradients with the depth elastic properties. Int. J. 

Solids Structures. 2002. Vol. 39. P. 2745−2772. 

https://doi.org/10.26661/2413-6549-2019-1-13


153 

 

222. Barksdale R. D., Hiks R. G. Material characterization and layered theory 

for use in fatigue analyses. Washington: Special Report 140, Highway Res. Board. 

1974. P. 20−48. 

223. Bathe K. J., Wilson E. L. Numerical method in finite element analysis. 

Prentice-Hall. Englewood Cliffs, N. J. 1976. 528 p. 

224. Bathe K. J., Mijailovich S. S. Finite-element analysis of frictional 

contact problems. J. Mec. Theor. Appl. 1988. Vol. 7. P. 31–45. 

225. Beer G. ‘Infinite domain’ elements infinite element analysis of 

funderground excavations. International journal for numerical and analytical 

methods ingeomechanics. 1983. Vol. 7, Issue 1. P. 1–7. 

226. Birman V., Byrd L. W. Modeling Analysis of Functionally Graded 

Materials and Structures. Applied Mechanics Reviews. 2007. Vol. 60. P. 195–216. 

227. Boussinesq J. Aplications des potentiels altude de lquilibre et du 

mouvement des solides elastiques. Paris: Cauthier-Villars, 1885. 772 p. 

URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9651115r/f32.image.texteImage. 

228. Burmister D. M. The General Theory of Stresses and Displacements in 

Layered Soil System. Journ.Appl. Phys. 1945. Vol. 16, № 2. P. 89–94. 

229. Carrera E. Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates 

and shells. Appl. Mech. Rev. 2003. Vol. 56, № 3. P.287–308. 

230. Cescotto S., Fonder G. A finite element approach for large strains of 

nearly incompressible rubber–like materials. Intern. J. Solids Struct. 1979. Vol. 15, 

№ 8. P. 589–605. 

231. Chan S. K., Tuba I. S. A finite element method for contact problems of 

solid bodies. International Journal of Mechanical Sciences. 1971. Vol. 13.  

P. 615–639. 

232. Curnier A. A Static infinite element. International journal for 

numerical methods inengineering. 1983. Vol. 19, Issue 10. P. 1479–1488. 

233. Demkowicz L., Oden J. T. On some existence and uniqueness results in 

contact problems with nonlocal friction. Texas at Austin: The Institute for 

http://asmedl.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ASMEDL&possible1=Birman%2C+Victor&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&pjournals=AMREAD%2CASMECP%2CJAMCAV%2CJBENDY%2CJCISB6%2CJCNDDM%2CJDSMAA%2CJEFIA8%2CJEPAE4%2CJERTD2%2CJETPEZ%2CJEMTA8%2CJFCSAU%2CJFEGA4%2CJHTRAO%2CJMSEFK%2CJMDEDB%2CJMDOA4%2CJMOEEX%2CJPVTAS%2CJSEEDO%2CJOTRE9%2CJOTUEI%2CJVACEK&aqs=true
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9651115r/f32.image.texteImage


154 

 

Computational Engineering and Sciences. 1981. 42 p. URL: 

oden.utexas.edu/media/reports/1981/8113.pdf 

234. Duvaut G., Lions J. – L. Les Inequations en Mecanique et en Physique. 

Paris: Dunod, 1972. 387 p. 

235. Edip K., Sheshov V., Bojadjieva J., Demir A., Ozturk H. Development 

of infinite elements for simulation of unbounded media. Građevinski materijali i 

konstrukcije. 2018. Vol. 61, Issue 3. P. 3–13. 

236. Fried I. Numerical integration in the finite element method. Comput. 

Struct. 1974. Vol. 4. P. 921–933. 

237. Hertz H. Gesammelte Werke. Leipzig: J.A. Barth, 1894–1895.  

P. 179–195. 

238. Hertz H. Uber die Beriihrung fester elastischer Korper (On contact 

problem of elastic sohds). Journal für die reine und angewandte Mathematik 92, 

1881. P. 156–171. URL: https://home.uni-leipzig.de/pwm/web/download/ 

Hertz1881.pdf 

239. Keer L.M., Dundurs J., Tsai K. C. Problems involving a receding contact 

between a layer and half space. Trans. ASME, S. E. J. Appl. Mech. 1972. № 4.  

P. 1115–1120. 

240. Kikuchi N., Oden J. T. Contact Problems in Elasticity: A study of 

variational inequalities and finite element methods. Philadelphia: SIAM Studies in 

Applied and Numerical Mаthematics, 1987. 509 p. 

241. Manko N. I.–V., Spytsia O. G., Grebenyuk S. M., Homenyuk S. І. 

Modeling of Infinite Objects Based on the Moment Scheme of Finite Elements 

Method. International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI). 

2020. Vol. 8, Issue 2. P. 15–21. 

242. Medina F. Taylor R. L. Finite element techniques for problems of 

unbounded domains. International journal for numerical methods inengineering. 

1983. Vol. 19, Issue 8. P. 1209–1226. 

243. Mindlin R. D. Compliance of elastic bodies in contact. Trans. ASME, 

Journal Appl. Mech. 1949. Vol. 16, №3. P 259–268. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Duvaut,G.
http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Lions,J.-L.


155 

 

244. Nasedkin A. V., Skaliukh A. S., Soloviev A. N. New models of coupled 

active materials for finite element package ACELAN. AIP Conference Proceedings. 

2014. Vol. 1637, Issue 1. P. 714–723. DOI: 10.1063/1.4904643. 

245. Oden J. T., Kikuchi N. Finite element methods for constrained 

problems in elasticity. Int. J. Numer. Meth. Eng. 1982. Vol. 18, № 5. P. 701–725. 

246. Oden J. T., Pires E. B. Nonlocal and nonlinear friction laws and 

variational principles for contact problems in elasticity. Trans. ASME, J. Appl. Mech. 

1983. Vol. 50. P. 67–76. 

247. Oden J. T., Key J. E. On some generalization of the incremental 

stiffness relations for finite deformations of compressible and incompressible finite 

elements. Nucl. Engng. Design. 1971. Vol. 15. P. 121–134. 

248. Pu S. L., Hussain M. A. Note on unbounded contact between plates and 

elastic half-space. Trans. ASME, S. E. J. Appl. Mech. 1970. № 3. P. 859–861. 

249. Signorini A. Questioni di elastisitanon linearizzata o semilinearizzat e 

semilinearizzata. Rend. di. Matem. e delle sue appl. 1959. T. 18. P. 17–31. 

250. Sofonea M., Matei A. Mathematical Models in Contact Mechanics. New 

York: Cambridge University Press, 2012. 295 p. 

251. Spytsia O., Gomenyuk S., Zinoveyev I., Tkachenko I. The Analytical 

and Numerical Approaches to Solve the Axisymmetric Contact Problem of Pressing 

a Stamp into an Elastic Multilayer Plate. International Journal of Mechanical 

Engineering and Information Technology. 2017. Vol. 05, Issue 12. P. 1750–1754. 

252. Talles P. Contact between largely deformed incompressible 

hyperelastic solids and rigid bodies / P. Talles // Meth. Coupe. Probl. Proc. Int. Conf., 

7––11 Sept., 1981. – Swansea, 1981. – P. 478–489. 

253. Villagio P. A unilateral contact problem in linear elasticity. Journal of 

Elasticity. 1980. № 10. P. 113–119. 

254. Weitsman Y. On the unbounded contact between plates and an elastic 

half space. Journal of Applied Mechanics. 1969. Vol. 36, № 2. P. 198–202. 

255. Wriggers P., Nackenhorst U. Analysis and Simulation of Contact 

Problems. LNACM Vol. 27, Berlin–Heidelberg: Springer, 2006. 408 p. 



156 

 

256. Wriggers P. Computational Contact Mechanics: 2-nd edition. Berlin: 

Springer, 2006. 519 p. 

257. Wriggers P. Nonlinear finite element methods. Berlin: Springer, 2010. 

572 p. 

258. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L., Too J. M. Reduced integration 

technique in general analysis of plates and schells. International Journal for 

Numerical Methods in Engineering. 1971. Vol. 3, № 3. P. 275–290. 

259. Zienkiewicz O. C., Taylor R. L.The finite element method. Vol. 1: The 

basis. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2000. 689 p. 

 



157 

 

ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А 

 

 

Список публікацій за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації 

 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати  

 

1. Манько Н. І.–В., Приварников А. К. Вісесиметрична контактна 

задача для багатошарової основи з невідомою областю контакту. Проблеми 

обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 1999. Т. 6. С. 145–152. 

2. Манько Н. І.–В., Приварников А. К., Спиця О. Г. Вісесиметрична 

контактна задача з тертям для багатошарової основи. Вісник 

Дніпропетровського університету. Механіка. 2000. Вип. 3, Т. 2. С. 62–69. 

3. Манько Н. І.–В., Приварников А. К. Відокремлення пружного шару 

від багатошарової основи під дією нормального навантаження. Вісник 

Донецького університету. Серія А. Природничі науки. 2002. № 1. С. 49–53. 

4. Дьяченко Н. Н., Манько Н. И.–В., Шашкова Е. В. Задача контакта 

квадратного в плане штампа с шероховатым полупространством в условиях 

частичного проскальзывания. Методи розв’язування прикладних задач 

механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць / відп. ред. А. П. Дзюба. 

Дніпропетровськ: Ліра, 2012. Вип. 13. С. 159–168. 

5. Чопоров С. В., Манько Н. І.–В., Спиця О. Г., Гребенюк С. М. 

Матриця жорсткості «напівнескінченного» скінченного елемента для 

слабкостисливого матеріалу на основі моментної схеми. Вісник Запорізького 

національного університету. Фізико-математичні науки. 2019. № 1.  

С. 98–106. DOI: 10.26661/2413-6549-2019-1-13. (Google Scholar) 

https://doi.org/10.26661/2413-6549-2019-1-13


158 

 

6. Manko N. I.–V., Spytsia O. G., Grebenyuk S. M., Homenyuk S. І. 

Modeling of Infinite Objects Based on the Moment Scheme of Finite Elements 

Method. International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI). 

2020. Volume 8, Issue 2. P. 15–21. 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

7. Манько Н. І.–В., Приварников А. К. Осесиметрична контактна 

задача з тертям для багатошарової основи з невідомою областю контакту. 

Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. праць V Міжн. 

конф. (Луцьк–Львів, 2000). Т. 2. Луцьк–Львів, 2000. С. 114–117. 

8. Манько Н. И.–В., Приварников А. К. К решению осесимметричной 

задачи о взаимодействии штампа с многослойным основанием. Современные 

проблемы механики сплошной среды: труды VIII Межд. конф. (Ростов-на-

Дону, 2003). Т. 2. Ростов-на-Дону, 2003. С. 128–132. 

9. Манько Н. И.–В. Исследование области контакта гладкого штампа, 

ограниченного поверхностью вращения, с многослойным упругим 

основанием. XXXVI Міжнародна науково-технічна конференція молоді: тези 

доп. (Запоріжжя, 5–9 лист. 2009). Запоріжжя, 2009. 

10. Манько Н. И.–В., Приварников А. К. Способ определения области 

контакта штампа с многослойным упругим основанием. XVI Международная 

конференция «Математика. Компьютер. Образование»:  

тезисы докл. (Москва, 2009). Москва, 2009. URL: 

http://www.mce.su/rus/archive/mce16/doc30787/ 

11. Манько Н., Спиця О., Гоменюк С., Гребенюк С. Застосування 

моментної схеми скінченного елементу у контактних задачах. Актуальні 

проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доп. 

Другої міжн. наук.-техн. конф. пам’яті акад. НАН України 

В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро, 2019.  

С. 216–217. 

http://www.mce.su/rus/archive/mce16/doc30787/


159 

 

12. Зіновєєв І., Манько Н., Спиця О. Використання методу функцій 

податливості в задачах теорії пружності для шаруватих середовищ. Актуальні 

проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: тези доп. 

Другої міжн. наук.-техн. конф. пам’яті акад. НАН України 

В. І. Моссаковського (до сторіччя від дня народження). Дніпро, 2019. С. 88. 

13. Манько Н. І.–В., Данильченко А. О. Матриця жорсткості 

нескінченного шестигранного скінченного елементу для волокнистого 

композиційного матеріалу. Актуальні проблеми математики та 

інформатики: зб. тез доп. Одинадцятої Всеукр., вісімнадцятої рег. наук. конф. 

мол. досл. (Запоріжжя, 23–24 квітня 2020). Запоріжжя, 2020. С. 90–97. 

14. Полос С. С., Манько Н. І.–В. Напружено-деформований стан 

еластомерної тришарової полоси при дії системи штампів. Актуальні 

проблеми математики та інформатики: зб. тез доп. Одинадцятої Всеукр., 

вісімнадцятої рег. наук. конф. мол. досл. (Запоріжжя, 23–24 квітня 2020). 

Запоріжжя, 2020. С. 109–111. 

15. Гоменюк С. І., Гребенюк С. М., Манько Н. І.–В., Спиця О. Г. 

Матриця жорсткості нескінченного шестигранного скінченного елемента для 

волокнистого композиційного матеріалу на основі моментної схеми. VII 

Міжнародна конференція Актуальні проблеми інженерної механіки. (Одеса, 

2020). Одеса, 2020. С. 240–244. 

 

Праці, які додатково відображають результати дисертації 

 

16. Манько Н. І.–В. Осесиметрична контактна задача про односторонній 

контакт пружного шару з багатошаровою основою. Задачи механики 

многослойных сред и их численная реализация: сб. науч. статей. 2002. С. 55–63. 

17. Дьяченко Н. Н., Манько Н. И.–В. Приближенно аналитическое 

решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого 

слоя при фиксированной области контакта. Проблемы трибологии. 2016. № 2. 

С. 34–46. (Google Scholar)  



160 

 

Додаток Б 

 

 

Акт про впровадження результатів дисертації в Інституті геотехнічної 

механіки ім. М. С. Полякова 

  



161 

 

Додаток В 

 

 

Акт про впровадження результатів дисертації у навчальний процес 

 


