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універсального інструментарію, для розв’язування крайових задач в довільній 
системі координат. Автор дисертаційної роботи реалізує ідею створення для 
систем комп’ютерної математики інструментальної системи моделювання і 
аналізу задач математичної фізики методом початкових функцій. Розроблена 
інструментальна система дозволяє описувати крайові задачі математичного 
моделювання, проводити розрахунки и здійснювати аналіз результатів, що 
вказує на актуальність теми дисертаційної роботи. 

 
2. Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційна 

робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних літературних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 239 
сторінок (основна частина 148 сторінок). Робота містить 55 рисунків, 4 
таблиці, списку використаних літературних джерел зі 155 найменувань (на 15 
сторінках) та 7 додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 
мету та завдання дослідження, визначені об’єкт, предмет та методи 
дослідження, висвітлені наукова новизна та практичне значення отриманих 
результатів, особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві, а 
також апробація результатів дисертації та кількість публікацій, виконаних за 
темою дисертаційної роботи. 

Основні результати дисертаційної роботи відображені у публікаціях 
здобувача. Робота пройшла апробацію, її основні положення доповідалися на 
всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та семінарах. Основні 
наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 25 друкованих 
працях, у 12 тезах доповідей і збірниках праць наукових конференціях, 5 у 
журналах, що включено до Переліку наукових фахових видань України з 
фізико-математичних наук, 5 статей у періодичних виданнях України, 2 статті 
у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних, акти 
про впровадження наведені в додатках. 

Метою дисертаційної роботи є розробка інструментальної системи, для 
розв’язання крайових задач теорії пружності для пластин, плит, півплощини, 
на пружній основі. Мета досягається шляхом розв’язання наступних задач 
дослідження: 

- аналіз сучасного стану проблеми застосування систем комп’ютерної 
математики у спеціалізованих областях науки і техніки; 

- розробка математичних моделей з аналітично-числовими алгоритмами 
дослідження задач в різних системах координат; 

- розробка математичної моделі диференціювання та інтегрування з 
використанням символіки, що спрощує процес розв’язання;  

- розробка транслятора для виведення на ЕОМ аналітичного розв’язку 
диференційних рівнянь теорії пружності для двовимірного і тривимірного 
випадків; 
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- розробка процесора для розв’язання поставлених користувачем 
крайових задач;  
 - інтеграція числових методів в інструментальну систему для здійснення 
числових розрахунків крайових задач. 

 
У першому розділі представлений огляд сучасних систем комп’ютерної 

математики і програмні комплекси, які застосовуються для розв’язання задач 
математичної фізики аналітичними методами. Розглядається їх структура , 
основні переваги, недоліки і тенденції розвитку. Автор обґрунтовує 
актуальність дисертаційного дослідження. Підкреслюється, що вдосконалення 
програмних засобів систем комп’ютерної математики для виконання складних 
аналітичних обчислень має важливе практичне і наукове значення. 

Приведений аналіз літературних джерел, з яких випливає потреба в 
необхідності в розробці нових та вдосконаленні вже існуючих числових 
методів та підходів для розрахунків. 
  

Другий розділ присвячений опису основних правил синтаксису й 
семантики вхідної мови інструментальної системи, що розробляється. 
Подається опис основних символів символіки, способів символьного 
перетворення виразів в системі, а також методика запису формул і структура 
опису рівнянь теорії пружності. Особлива увага приділяється правилам 
символьного диференціювання та інтегрування, при чому, обчислювальні 
схеми базуються на аналітичному методі початкових функцій В.З. Власова і 
В.В. Власова. Інструментальна система, що розробляється, дає можливість 
користувачу-математику розв’язувати задачі лінійної теорії пружності плит, 
пластин і півпростору в різних постановках аналітичними методами.  
Розв’язування задач мовою інструментальної системи не вимагає знань основ 
програмування, але обов’язковою умовою успішної роботи системи є 
правильний опис математичної моделі задачі. Для формул, які містять складні 
диференціали й інтеграли транслятор створює спрощений символічний запис, 
тобто транслятор інструментальної системи максимально спрощує вхідний 
вираз і перетворює його в символьну форму. Для задач теорії пружності плит, 
пластин тощо, досить описати математичну постановку задачі і вибрати форму 
результату. У випадку задач теорії пружності для півпростору здійснюється 
перехід до іншої математичної моделі, яка є дещо більш складною. 

 
У третьому розділі розглядається як інструментальна система виконує 

аналітичні розрахунки завдяки вхідній програмі в системі комп’ютерної 
математики. Обчислення проводяться за допомогою бібліотеки підпрограм на 
основі двох аналітично-числових методів – методу початкових функцій та 
методу розв’язання задач теорії пружності для півплощини. Подані основні 
алгоритми та методики, що використовуються при реалізації інструментальної 
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системи. Описані методи побудови загального розв’язку рівнянь теорії 
пружності у двовимірній і тривимірній постановках для плит, пластин, 
методика отримання аналітичного розв’язку задачі статистичної теорії 
пружності у випадку багатошарового тіла і приведені алгоритми числового 
інтегрування. 

Приведена загальна схема розв’язання задач за допомогою 
інструментальної системи. Розглянуто алгоритми розв’язання крайових задач 
теорії пружності методом початкових функцій для декартової системи 
координат. Доведена теорема ортогональності диференціальних операторів 
символічного розв’язку тривимірної крайової задачі теорії пружності.  

Приведений зміст алгоритму побудови Ф-функцій і схема формування 
експонентної форми символічного розв’язку задач математичної фізики.  
 Розглянуті алгоритми розв’язання крайових задач теорії пружності 
методом початкових функцій в полярній системі координат та циліндричній 
системі координат.  

Виписані алгоритми розв’язання крайових задач теорії пружності 
методом початкових функцій в декартовій системі координат для 
багатошарових масивів і алгоритм розв’язання двовимірної крайової задачі 
теорії пружності для півплощини. Символічний розв’язок задач математичної 
фізики методом початкових функцій складається з символічних рядів – 
розкладень Маклорена. Необхідне перетворення символічного розв’язку в 
формульний алгебраїчний вигляд здійснюється в інструментальній системі 
шляхом підстановки в символічний розв’язок початкових функцій. У випадку 
крайових задач теорії пружності початкові функції задаються в вигляді 
тригонометричних рядів. 
 У підсистемі числових розрахунків реалізовані алгоритми методів 
числового інтегрування, У двовимірному випадку – це алгоритми числових 
методів прямокутників, трапецій і Симпсона, в тривимірному – алгоритми 
числового методу комірок. 
 Інформаційна система, завдяки вбудованій підсистеми візуалізації, 
дозволяє подолати складність роботи із числовою інформацією. 
 В розділі показаний процес завантаження даних, синтаксичний аналіз і 
перетворення операцій диференціювання й інтегрування в символічні 
операції, побудова і перетворення символічного розв’язку, побудова і 
розв’язок системи алгебраїчних рівнянь, виконуються розрахунки для 
числових значень всіх параметрів задач.  

 
У четвертому розділі, для підтвердження підходу, який розглядається в 

дисертаційній роботі, наведені приклади алгоритмізації розв’язання задач 
теорії пружності із застосуванням інструментальної системи. Дані способи 
застосування інструментальної системи. Для апробації створеної системи й 
оцінки вірогідності отриманих результатів автор обмежується питаннями 
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двомірної й тривимірної задач статичної теорії пружності, щоб показати 
загальні прийоми застосування системи. Розглядається тривимірне й 
двовимірне тіло під рівномірно розподіленого статичного навантаження, 
тривимірне й двовимірне багатошарове тіло під дією рівномірно 
розподіленого статичного навантаження, двовимірна й тривимірна задачі для 
багатошарової пружної основи, деформування тришарової пластини на 
пружній основі. Наведені приклади автоматизації задач статичної теорії 
пружності, а також числове інтегрування отриманих формульних результатів 
з заданою точністю. 

Дан аналіз вирішення задачі Фламана і Черутті для півплощини. 
  

У висновках дається загальна оцінка отриманих результатів 
дисертаційної роботи і підкреслено, що створена в дисертаційній роботі 
інструментальна схема спрямована на те, щоб дати дослідникові можливість 
видозмінювати математичну модель у процесі аналізу і втручатися в процес 
розрахунків. Її основна перевага – можливість внесення змін у програму на 
вхідній мові системи.  

 
У додатках наведені список надрукованих праць за темою 

дисертаційної роботи та акти про впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у навчальний процес. 
 Відмітимо наступні результати, які, також, наведені у додатках: 
 Д.-синтаксис мови інструментальної системи; 
  -основні символи; 
  -способи побудови алгебраїчних виразів в інструментальній 
системі; 
 -програма реалізації символічного розв’язання задачі теорії пружності 
для плити; 
 Е.- системи алгебраїчних рівнянь, що отримуються в інструментальній 
системі; 
 -символічний розв’язок тривимірної задачі теорії пружності; 

-диференційні оператори символічного розв’язку двовимірних і 
тривимірних задач математичної фізики за методом початкових функцій; 

-аналітичне доведення теореми ортогональності диференційних 
операторів символічного розв’язку; 
 -комплексний символічний розв’язок тривимірної задачі теорії 
пружності; 
 -комплексний символічний розв’язок двовимірної задачі теорії 
пружності; 
 Ж.-тривимірна задача теорії пружності під дією рівномірно 
розподіленого статичного навантаження, що прикладений під кутом до 
горизонту; 
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 -двовимірна задача теорії пружності для товстої плити; 
 -тривимірна задача теорії пружності для багатошарового тіла під дією 
рівномірно розподіленого статичного навантаження; 
 -переміщення і напруження першого шару багатошарової плити; 
 -тривимірна задача теорії пружності для багатошарової пружної основи 
під дією рівномірно розподіленого статичного навантаження; 

З.-фрагменти програм інструментальної системи 
-реалізація схеми розв’язання тривимірної задачі теорії пружності для 

масиву; 
-програмна реалізація схеми розв’язання двовимірної задачі теорії 

пружності для плити; 
 -приклад фрагменту програми реалізації схеми розв’язання тривимірної 
задачі теорії пружності для багатошарового масиву; 
 -приклад фрагменту програми реалізації схеми розв’язання тривимірної 
задачі теорії пружності для багатошарового масиву з ідеально гладкою 
площиною контакту між шарами; 
 -фрагмент програми реалізації схеми розв’язання двовимірної задачі 
теорії пружності для двошарової плити; 
 -фрагмент програми реалізації схеми розв’язання двовимірної задачі 
теорії пружності для двошарової плити з ідеально гладкою площиною 
контакту між шарами; 
 -програма на мові інструментальної системи розв’язання двовимірної 
задачі теорії пружності для двошарової пружної основи; 
 -програмна реалізація розв’язку тривимірної задачі теорії пружності для 
багатошарової пружної основи 

-програмна реалізація розв’язку тривимірної задачі теорії пружності для 
тришарової пластини на пружній основі; 
 -фрагмент програми реалізації схеми розв’язання задачі теорії пружності 
за алгоритмом побудови розв’язку задачі теорії пружності для півплощини. 

 
3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Вивчення матеріалів дисертаційної роботи, автореферату та 
публікацій дає можливість стверджувати, що обґрунтованість основних 
одержаних результатів забезпечується строгістю і коректністю постановки та 
розв’язання розглянутих у роботі задач. Автор виконує числове інтегрування 
формального розв’язку. Автоматично формує лістінг значень шуканих 
величин в відповідних точках. Показано, що можна описувати необхідну 
схему розв’язання задачі за допомогою мови інтерпретуючого типу системи 
комп’ютерної математики. 

Після завершення роботи числової підсистеми результати можна 
візуально досліджувати в інтерактивному режимі за допомогою системи 
візуалізації. 
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Виконане числове розв’язання низки двовимірних і тривимірних задач 
теорії пружності, а точність отриманих результатів перевірена порівнянням з 
відомими аналітичними розв’язками, даними інших дослідників та 
розрахунками в інших програмних системах.  

Обґрунтованість наукових положень, висновків, запропонованих рішень 
і рекомендацій підтверджується результатами апробації роботи на наукових 
семінарах, науково-технічних конференціях та симпозіумах. 

 
4. Достовірність і новизна наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 
дисертаційної роботи забезпечується: 

– коректністю проведених теоретичних досліджень, які ґрунтуються 
на перспективному напрямку підвищення ефективності розрахунків неявних 
функцій з застосуванням паралельних обчислень; 

– застосуванням сучасних методів числового моделювання, 
використанням системного підходу, методах наукового пізнання, 
фундаментальних положеннях сучасного математичного моделювання; 

– апробацією положень дисертаційної роботи на наукових 
конференціях і семінарах різних рівнів, а також наявністю відповідних актів 
впровадження. 
 В результаті проведеного дослідження отримано нові наукові та 
практичні результати:  
 1. Вперше запропоновано інструментальну систему розв’язання задач 
теорії пружності аналітичними методами на базі систем комп’ютерної 
математики.  Слід зазначити, що система може застосуватися для опису схеми  
розв’язання задач інших розділів математичної фізики. Її окремі компоненти 
спрощують операції диференціювання й інтегрування складних аналітичних 
виразів. 

2. Вперше розроблені математичні моделі крайових задач теорії 
пружності з використанням алгоритму методу початкових функцій і 
алгоритму побудови розв’язку плоскої задачі теорії пружності для 
півплощини. 
 3. Вдосконалений алгоритм методу початкових функцій у частині 
покращення реалізації із застосуванням методу Ф-функцій. Синтез двох 
методів дозволив підвищити наочність символічних результатів. 
 4. Удосконалено алгоритми розв’язання задач математичної фізики із 
використанням аналітичних обчислень у створеній інструментальній системі. 
 5. Створено алгоритми роботи із символікою , що спрощує обробку 
операцій диференціювання та інтегрування. 
 6. Сконструйовано транслятор, який реалізує перетворення 
диференціальних і інтегральних операцій, які записуються вхідною мовою в 
алгебраїчні операції множенні і ділення. 
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 7. Розроблено підсистему числових розрахунків для ефективного 
одержання числової інформації з аналітичного розв’язку. 
 8. Вперше розроблено інструментальні засоби і моделі підтримки 
процесу розв’язання задач математичної фізики за допомогою 
інструментальної системи, що створюється.. 
 Розглянуті наступні крайові задачі теорії пружності: 
 -задачі для одношарових тіл під дією рівномірно розподіленого 
навантаження у двовимірній і тривимірній постановках; 
 - задачі для багатошарових тіл під дією рівномірно розподіленого 
навантаження у двовимірній і тривимірній постановках; 
 -задачі для багатошарової пружної основи; 
 -задачі для півплощини. 
Отримані результати співпадають з іншими розв’язками подібних задач, або, 
при відсутності таких розвозів, узгоджуються з існуючими уявленнями щодо 
фізичної картини об’єкта, що досліджується. 

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 
випливають безпосередньо з теоретичних та експериментальних результатів 
проведених досліджень. 

 
5. Значення дисертаційної роботи для науки і виробництва. 

Дисертаційна робота виконувалась у відділі математичного моделювання і 
обчислювальних методів згідно з планом науково-дослідних робіт 
Запорізького національного університету в рамках держбюджетної теми 
«Математичне моделювання, аналіз та керування складними динамічними 
системами», державна реєстрація № 0117U007595. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес у 
Запорізькому національному університеті при викладання дисциплін 
«Аналітичні методи в механіці», «Комп’ютерне моделювання у прикладних 
дослідженнях», та при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт освітніх 
рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Прикладна математика» (акти 
впровадження наведено в додатках Б, В). 

Визиває зацікавленість числове розв’язання низки задач теорії 
пружності. 

 
6. Повнота викладу результатів роботи в наукових фахових 

виданнях. Основні результати дисертаційної роботи відображені у 
публікаціях здобувача. Робота пройшла апробацію, її основні положення 
доповідалися на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та 
семінарах. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 
25 друкованих працях, з яких 13 статей (6 статей у наукових періодичних 
виданнях, 2 статті у іноземних спеціалізованих виданнях, 4 статті у журналах, 
що включені до Переліку наукових фахових видань України з фізико-
математичних наук, 7 статей, які додатково відображають результати 
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дисертації) і 12 тезах доповідей і збірниках праць наукових всеукраїнських та 
міжнародних конференцій. 

Дисертація Овського Олександра Геннадійовича на тему: 
«Інструментальна система аналізу задач математичної фізики на базі 
аналітико-чисельних методів» є завершеною науковою працею. Її написано 
українською мовою та оформлено відповідно до чинних вимог. Робота добре 
ілюстрована й не перевантажена зайвим матеріалом. 

Зміст дисертаційної роботи цілком відповідає спеціальності 01.05.02 – 
математичне моделювання та обчислювальні методи, за якою вона подана до 
захисту, і профілю спеціалізованої вченої ради К 17.051.06. 

Автореферат дисертації відображає основний зміст, положення та 
висновки дисертаційної роботи. 

7. Дискусійні положення дисертаційної роботи та зауваження. У 
цілому, оцінюючи дисертаційну роботу, слід звернути увагу на такі 
зауваження і дискусійні положення: 
 

7.1 В тексті роботи не описано, як саме застосовується символіка, що 
спрошує в алгоритмі побудови розв’язку плоскої задачі теорії пружності для 
півплощини. 

7.2. В авторефераті даний неповний опис роботи з інструментальною 
системою. 

7.3. У роботі відсутні рисунки-скріншоти, на яких зображено розроблену 
інструментальну систему. 

7.4. Дуже стисло подана інформація про постановку задачі Фламана і 
Черутті. 

7.5. Бажано дати більш детальний аналіз, як в інструментальній системі 
працює підсистема числових розрахунків. 

7.6. В тексті роботи є стилістичні помилки. 
7.7. В тексті дисертації й автореферату є певна кількість синтаксичних 

та орфографічних помилок; зокрема, опонент не згоден з використанням в темі 
дисертаційної роботи вислову «аналітично-чисельні методи», треба 
використовувати вислів «аналітично-числові методи», втім вказані 
зауваження не мають суттєвого впливу на сприйняття змісту роботи.  

 
Проте визначимо, що зазначені вище зауваження не мають 

принципового характеру, не знижують загального наукового рівня дисертації 
та не впливають на позитивну оцінку роботи. Більшою мірою їх треба 
розглядати як побажання щодо подальших досліджень автора. 
 

8. Загальний висновок. Дисертаційна робота є завершеною науково-
дослідною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 
в сукупності є рішенням важливої науково-технічної задачі підвищення 




