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В сучасній промисловості та будівництві широко застосовуються 

різноманітні композиційні матеріали, особливе місце серед яких займають 

еластомери. Дослідження їх напружено-деформованого стану пов’язано з рядом 

технічних складнощів, що приводить до необхідності вибору оптимального 

розрахункового алгоритму, який базується на певному чисельному методі. На 

жаль, при дослідженні нових задач не завжди можливо заздалегідь зробити 

висновки про оптимальність того чи іншого обчислювального методу. Це змушує 

дослідника виконувати розв’язання задачі різними методами, а потім порівнювати 

їхні переваги та недоліки.

Саме тому виникає задача створення таких автоматизованих систем 

скінченно-елементного аналізу задач механіки еластомерів, в яких користувач міг 

би самостійно обирати метод розв’язання задачі. Отже, розробка відповідних 

інструментальних автоматизованих систем є актуальною.

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків.

У вступі обгрунтовано актуальність вибраного напряму дослідження, 

сформовано об’єкт, предмет та цілі наукового дослідження, описано отриману
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наукову новизну та практичне значення роботи. Наведено відомості про 

апробацію результатів дослідження та особистий внесок здобувача.

У першому розділі проведено критичний огляд сучасного стану проблеми 

автоматизації аналізу напружено-деформованого стану еластомерних 

конструкцій та сформовано цілі та задачі дисертаційного дослідження.

У другому розділі наведено опис математичної моделі задачі механіки 

еластомерів, що може використовуватися для чисельного аналізу напружено- 

деформованого стану конструкцій зі слабкостисливих матеріалів із 

застосуванням методу скінченних елементів (MCE). Показано отримання 

необхідних для розрахунку співвідношень безпосередньо з варіаційних 

принципів.

Оскільки при застосуванні MCE у формі методу переміщень для 

слабкостисливих матеріалів завдяки появі фіктивних зсувних деформацій 

виникає «ефект помилкового зсуву», для його усунення застосовується 

спеціальна методика, яка отримала назву моментної схеми скінченного елемента 

(МССЕ). На сьогодні вона реалізована лише для гексаедральних елементів. У 

дисертаційній роботі вперше отримано засновані на варіаційному принципі 

Лагранжа аналітичні співвідношення МССЕ для матриці жорсткості 

тетраїдального скінченного елемента.

Крім того, у другому розділі наведена схема виведення скінченно- 

елементних співвідношень, яка дозволяє врахувати основні властивості 

жорстких зсувів для різних типів скінченних елементів.

У третьому розділі розглянуто алгоритми, які дозволяють автоматично 

виводити співвідношення для матриць жорсткості заданих типів скінченних 

елементів із варіаційних принципів із застосуванням МССЕ.

Для опису варіаційних принципів, а також співвідношень Коші та закону 

Гука у роботі запропоновано спеціалізовану проблемно-орієнтовану мову, яка 

отримала назву OML. Її формальний опис було наведено із застосуванням 

розширеної нотації Бекуса-Наура. В розділі також досліджено повноту та 

несуперечливість запропонованої мови OML і доведені відповідні теореми.
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У четвертому роздічі наведено приклади моделювання із застосуванням 

запропонованого тетраїдального елемента і МССЕ напружено-деформованого 

стану різних типів тривимірних еластомерних об’єктів, який виконувався за 

допомогою розробленого у роботі програмного додатку OML. Отримані 

результати порівнювалися з відомими аналітичними розв’язками та результатами 

застосування сторонніх програмних систем (FORTU-FEM та MIPEJIA+). Була 

виявлена їх гарна узгодженість, що підтверджує вірогідність положень і 

висновків дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів

1. Вперше отримані співвідношення матриці жорсткості тетраїдального 

скінченного елемента (СЕ) на основі моментної схеми.

2. Отримала подальший розвиток модель механічної системи, що враховує 

особливості чисельного дослідження задач механіки еластомерів.

3. Вперше запропоновано проблемно-орієнтовану мову OML для 

формального опису постановки та схеми розрахунку задачі механіки еластомерів.

4. Вперше створено інструментальну програмну систему, яка на основі 

моделі, що описана мовою OML, виконує чисельне розв’язання задач для 

слабкостисливих матеріалів.

Дисертація має завершений характер, якість її оформлення встановленим 

вимогам.

Повнота викладення основних результатів

Результати та положення дисертаційної роботи добре висвітлені у 29 

наукових публікаціях. З них: 13 тез доповідей у збірниках праць наукових 

конференцій, 5 статей у наукових журналах, що входять до фахових переліків 

МОН України з фізико-математичних наук та 5 статей у зарубіжних наукових 

виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus.
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Автореферат дисертації написано грамотно, він відповідає змісту дисертації 

та містить основні положення, висновки та рекомендації, наведені в її тексті.

Дискусійні положення дисертаційної роботи та зауваження

1. У другому розділі дисертаційного дослідження було наведено 

варіаційний принцип Гамільтона-Остроградського, який застосовується для 

розв’язання нестаціонарних задач. В подальшому ця формула жодного разу не 

використовувалася у розрахункових схемах, хоча було б доцільним провести 

розрахунки і задач динаміки.

2. У роботі фактично було розглянуто лише стандартні типи скінченних 

елементів. Дисертація значно б виграла, якщо б у ній було розглянуто й інші типи 

елементів, наприклад, серендипові.

3. У роботі не виконано оцінки обчислювальної ефективності 

запропонованих алгоритмів. Також було б доцільно розглянути можливість 

застосування запропонованої методики розрахунку задач механіки еластомерів в 

паралельних обчислювальних системах.

4. Текст дисертації містить певну кількість синтаксичних та стилістичних 

помилок.

Зроблені зауваження частково впливають на характеристику роботи, проте 

не впливають на загальну її позитивну оцінку.

Загальний висновок

Вважаю, що дисертаційна робота «Інструментальна система аналізу задач 

механіки еластомерів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 01.05.02 -  «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи», є закінченою кваліфікаційною науковою, в якій отримані 

нові науково обґрунтовані результати.
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Представлена на розгляд офіційного опонента дисертаційна робота 

відповідає вимогам до кандидатських дисертацій згідно пп. 9, 11, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 p., а її автор, Лаврик Володимир 

Володимирович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фізико- 

математичних наук за спеціальністю 01.05.02 -  математичне моделювання та 

обчислювальні методи.

Офіційний опонент,

доцент кафедри вищої математики і

математичного моделювання,

Херсонського національного технічного університету 

Міністерства освіти і науки України

к.ф.-м.н., доцент

Підпис Астіоненка І.О. засвідчую
ті  //

Начальник відділу кадрів 2ШЗУ М.В. Танська

5


