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1. Актуальність теми дисертації. Дослідження стану сучасних
технічних об’єктів та інженерних систем пов’язане з використанням 
комп’ютерної техніки для аналізу їх математичних моделей. Таке
моделювання часто називають комп’ютерним. Його вагомою перевагою є 
можливість заміни досить вартісних натурних експериментів серією 
комп’ютерних симуляцій. Більшість технічних об’єктів і систем мають 
складну форму та обмежені розміри та можуть розглядатися як геометричні 
об’єкти. Для комп’ютерного дослідження стану таких об’єктів необхідно 
адекватно подати інформацію про їх геометричну структуру та побудувати 
відповідну дискретну модель для подальшого чисельного аналізу.

Одночасно виникає проблема розробки спеціалізованих
інструментальних автоматизованих систем проектування, які орієнтовані на 
розрахунок напружено-деформованого стану конструкцій з композитних 
матеріалів з застосуванням еластомерів.

Створення автоматизованих систем проектування скінчено- 
елементного аналізу задач механіки еластомерів визначає розробку 
математичної моделі конструкцій зі слабкостисливих матеріалів для 
побудови розрахункових схем.

Також має місце вирішення проблеми вибору оптимальної 
розрахункової схеми, яка базується на певному обчислювальному методі та 
алгоритмі його застосуванні.

Існує достатньо велика кілі,кість програмних систем скінченно- 
елементного аналізу. Фактично єдиним спеціалізованим програмним засобом 
числового аналізу задач механіки еластомерів є система MIPEJIA+, що 
ґрунтується на використанні моментної схеми скінченного елементу, яка 
представляється у вигляді потужної бібліотеки виписаної на мові 
програмування ФОРТРАН, але яка не підтримує найбільш поширеного на 
практиці тетраїдального скінченного елементу. В той же час виникає задача 
розробки інструментальних систем скінченно-елементного аналізу складних 
конструкцій з еластомерів, які дозволяли досліднику вибирати оптимальну 
обчислювальну схему розв’язання задачі, що досліджується, і проводити її 
числовий розрахунок. invlBU~  ~  J ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВУ
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Отже, тема дисертаційної роботи Лаврик В.В., яка присвячена розробці 
підходу до аналітичного конструювання моделей складних геометричних 
об’єктів для розрахунку напружено-деформованого стану конструкцій із 
слабкостисливих матеріалів, створення підходів для опису схем розрахунків 
задач механіки еластомерів у вигляді предметно-орієнтованої скриптової 
мови, яка дозволяє описувати різні варіаційні принципи і правила виводу з 
них підсумкових співвідношень, на основі котрих виконується числовий 
аналіз задач механіки еластомерів для вирішення тривимірних задач 
механіки еластомерів, є актуальною.

2. Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційна 
робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних літературних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації -1 4 2  
сторінок. Робота містить 34 рисунка, 4 таблиці, 263 літературних джерел та 
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 29 друкованих 
працях, у 13 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, 5 
статей у закордонному наукових виданнях, акти про впровадження наведені в 
додатках.

Метою дисертаційної роботи є розробка інструментальної системи, яка 
дозволяє автоматизувати аналіз широкого класу задач механіки еластомерів з 
можливістю параметричного завдання оптимальної схеми розрахунку 
конструкції, яка досліджується.

Сформульовані наступні цілі та завдання даного дисертаційного 
дослідження, зокрема:

-  побудувати математичну модель конструкції із слабкостисливих 
матеріалів, що дозволяє формально описувати схему розрахунку;

-  розробити формальний спосіб опису схем розрахунків механіки 
еластомерів;

-  створити інструментальну систему скінченно-елементного аналізу 
задач механіки еластомерів, що реалізує запропоновану математичну модель;
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-  виконати числовий аналіз напружено-деформованого стану низки 
конструкцій з еластомерів для верифікації отриманих результатів та їх 
порівняння з відомими аналітичними або наближеними розв’язками.

У першому розділі представлений огляд літератури за тематикою 
дисертаційного дослідження, обґрунтовується вибір напряму дисертаційного 
дослідження, який зв’язаний з автоматизацією та основні підходи до 
розв’язання проблем розрахунків напружено-деформованого стану 
конструкцій з еластомерів.

Досліджуються властивості еластомерів, їх призначення та сфери 
використання. Розглянуті основні підходи до розв’язання проблем 
розрахунку напружено-деформованого стану конструкцій з еластомерів.

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 математичної моделі, яка 
застосовується для числового аналізу напружено-деформованого стану 
конструкцій із слабкостисливих матеріалів, отримані аналітичні 
співвідношення моментної схеми скінчених елементів для матриці 
жорсткості тетраедрального скінченного елементу на основі варіаційного 
принципу Лагранжа. В роботі реалізований спеціальний тетраедральний 
скінченний елемент, який дозволяє використовувати для побудови 
дискретної моделі конструкції з еластомерів різні генератори сіток.

Після підстановки в нього співвідношення, які зв’язують переміщення, 
деформації та напруження, можна отримати формули для обчислення 
локальних матриць жорсткості заданих типів скінчених елементів.

У третьому розділі розглядається програмна реалізація математичної 
моделі для розрахунку задач механіки еластомерів на основі використання 
моментної схеми скінченного елементу. Для опису варіаційного принципу і 
формул, які визначають зв’язки між переміщеннями, деформаціями та 
напруженнями, створюється спеціальний інструментарій, а за допомогою 
розширеної нотації Бекуса-Наура описується синтаксис та семантика 
проблемно-орієнтованої мови опису обчислювальних схем розрахунку на 
основі побудованої проблемно-орієнтовної мови задач механіки еластомерів.

Запропонована схема опису задач механіки еластомерів дозволяє 
досліднику самостійно вибирати найбільш прийнятні для нього методи 
розрахунку задачі механіки, які базуються на певному варіаційному принципі 
та співвідношеннях, що дозволяють виводити з нього матриці жорсткості 
скінчених елементів.
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У розділі досліджена, на основі відповідних теорем, повнота та 
несуперечливість проблемно-орієнтовної мови, що розглядається.

У четвертому розділі, для підтвердження підходу, який розглядається 
в дисертаційній роботі, проведений числовий аналіз ряду задач механіки 
еластомерів, тобто наведені приклади числового аналізу напружено- 
деформованого стану конструкцій з еластомерів із застосуванням 
інструментального програмного засобу (проблемно-орієнтованої мови) на 
базі тетраедрапьного скінченного елементу та моментної схеми з 
використанням системи FORTU-FEM, що реалізує стандартний метод 
скінченних-елементів.

Крім тестової задачі про дослідження напряжено-деформованого стану 
призматичного стрижня, який жорстко закріплений з одного боку і 
розтяжний під дією власної ваги, був виконаний розв’язок ряду практично 
важливих задач дослідження напряжено-деформованого стану 
(віброізолятора складної геометрії; гумової лопатки, що використовується 
для експериментального визначення пружних характеристик резини; 
кулачкової муфти з гумової зірочкою, яка призначена для з’єднання 
співвісних циліндричних валів рухомих механізмів, зокрема редуктора й 
електродвигуна, при передачі визначено крутного моменту і зменшення 
динамічних навантажень). Показано, що отримані числові результати 
проведених розрахунків добре співпадають з результатами, що отримані 
іншими дослідниками.

У висновках дається загальна оцінка отриманих результатів 
дисертаційної роботи і підкреслено, що створена в дисертаційній роботі 
інструментальна схема дозволяє із застосуванням моментної схеми 
скінченного елементу виконувати числовий аналіз великого класу задач 
механіки еластомерів і зробити висновок, що використання тетраедрального 
скінченного елементу для розрахунку конструкцій з слабкостисливих 
матеріалів дозволяє підвищити точність числових розрахунків.

У додатках наведені список надрукованих праць за темою 
дисертаційної роботи та акти про впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у навчальний процес.

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.

Для формалізації математичних моделей геометричних областей у 
роботі розроблений формальний спосіб опису математичних моделей та схем
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розрахунків задач механіки еластомерів у вигляді предметно-орієнтованої 
мови OML, створений відповідний програмний засіб розрахунку конструкцій 
на основі запропонованого скінченного елементу та схеми розрахунку на 
мові OML; виконане числове розв’язання низки тривимірних задач механіки 
еластомерів, а точність отриманих результатів перевірена порівнянням з 
відомими аналітичними розв’язками, даними інших дослідників та 
розрахунками в інших програмних системах; використання запропонованого 
тетраедрального скінченого елементу для розрахунку конструкцій із 
слабостисливих матеріалів дозволяє підвищити точність отриманих 
результатів у порівнянні зі стандартними елементами.

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.

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

При виконанні завдань дисертаційної роботи отримано такі основні 
наукові результати:

вперше отримані співвідношення матриці жорсткості 
тетраедрального скінченного елементу на основі моментної схеми;

-  отримала подальший розвиток модель механічної системи, що 
враховує особливості числового дослідження задач механіки еластомерів;

-  вперше запропоновано проблемно-орієнтовану мову (OML) для 
формального опису постановки та схеми розрахунку задачі механіки 
еластомерів;

-  вперше створено інструментальну програмну систему, яка на основі 
моделі, що описана на проблемно-орієнтовній мові, виконує числове 
розв’язання задач для слабкостисливих матеріалів.
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Для формалізації математичних моделей геометричних областей у 
роботі розроблена спеціалізована проблемно-орієнтована мова, яка дозволяє 
описувати варіаційні формулювання задач механіки еластомерів та схеми їх 
розрахунків. Такі формування на проблемно-орієнтованій мові складаються з 
декількох секцій, які задають скінченно-елементну модель задачі; 
рекультивуючи функції (зокрема, переміщення) та їх аргументи; константи; 
допоміжні функції (деформації, напруження тощо); підсумуючий варіаційний 
принцип, який описує потенційну енергію деформації механічної системи, а 
також, блоку опису формул, які приймають участь у розрахунках та 
граничних умов.

5. Значення дисертаційної роботи для науки і виробництва.
Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-технічних робіт 
Запорізького національного університету в рамках держбюджетної теми № 
5/09 «Розробка методик та програмного забезпечення для розрахунку 
конструкцій в гумових і гумо-кордних матеріалів» (2016-2017 pp.) (номер 
державної реєстрації: 0109U002522).

На базі запропонованих інструментальних засобів розроблено 
програмний продукт, який може бути використаний для інженерного аналізу 
стану складних технічних об’єктів у машинобудуванні й архітектурі. 
Побудований в роботі закінчений кросплатформний програмний продукт 
може працювати в середовищі операційних систем сімейства Windows, Linux 
та MaxOS.

Розроблені моделі та алгоритми були реалізовані у вигляді окремого 
програмного модуля, який є розширенням функціональності 
інструментальної системи FORTU-FEM для автоматизації розв’язання задач 
механіки еластомерів із застосуванням моментної схеми скінчених елементів.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес у 
Запорізькому національному університеті та Бердянському державному 
педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України, що 
підтверджується актами впровадження.

Для виробництва є важливою задачі про визначення параметрів 
напружено-деформованого стану конструкції достатньо складної форми -  
віброізолятора ВР-201, для виробництва якого використовується гумова 
суміш.

При дослідження механіки еластомерів використовується метод 
визначення пружних властивостей гуми при розтягуванні, при цьому 
досліджується міцність матеріалів, відносне подовження при розриві й 
напруження при заданому подовженні. Визиває зацікавленість числове 
розв’язання задачі про аналіз напружено-деформованого стану кулачкової 
муфти з зірочкою, яка призначена для з’єднання співвісних циліндричних 
валів рухомих механізмів, зокрема, редуктора й електродвигуна.
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6. Повнота викладу результатів роботи в наукових фахових 
виданнях. Основні результати дисертаційної роботи відображені у 
публікаціях здобувана. Робота пройшла апробацію, її основні положення 
доповідалися на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та 
семінарах. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 
29 друкованих працях, у 13 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 У країни, 5 статей у закордонному наукових виданнях.

Дисертація Лаврик Володимир Володимирович «Інструментальна 
система аналізу задач механіки еластомерів»» є завершеною науковою 
працею. її написано грамотною 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 роботі проводиться дослідження тільки на основі варіаційного 
принципу Лагранжа, і не розглядаються інші варіаційні принципи; не 
проводиться їх порівняльний аналіз для вибору методу, який давав би кращу 
збіжність рівнянь рівноваги пружної енергії деформації.

7.2. На думку опонента скінчений елемент у вигляді тетраедра надає 
недостатню збіжність результатів обчислень при такий варіаційній 
постановці задачі чим, наприклад, паралелепіпедний елемент.

7.3. У другому розділі розглянуто тільки варіаційні співвідношення у 
статиці для тетраїдальних та паралелепіпедних скінченних елементів, але 
доречно було ще провести дослідження цих співвідношень із застосуванням 
варіаційного принципу Гамільтона- Остроградського в динаміці.

7.4. У третьому розділі йде представлення проблемно-орієнтованої 
мови опису обчислювальних схем розрахунку задач механіки еластомерів 
OML, але немає опису граматик Хомського, на підставі яких, на думку 
опонента, і розроблена семантика і синтаксис представленої мови.

7.5. При досліджені на розтягування двосторонньої лопатки не 
показано на якому етапі ізотропність матеріалу змінюється на анізотропність.

7.6. В тексті дисертації й автореферату є певна кількість синтаксичних 
та орфографічних помилок, які, втім, не мають суттєвого впливу на 
сприйняття змісту роботи.
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Проте, 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 
ефективності моделювання складних геометричних об’єктів. Для її 
вирішення розроблено спеціальна проблемно-орієнтована мова моделювання 
геометричних областей за допомогою функціонального підходу. За 
основними критеріями МОН України -  за рівнем актуальності дослідження, 
ступенем обґрунтованості та достовірності основних положень та висновків, 
рівнем наукової новизни результатів дослідження та його наукового та 
прикладного значення, та повнотою викладення основних результатів у 
публікаціях, дисертаційна робота Лаврик Володимир Володимирович 
«Інструментальна система аналізу задач механіки еластомерів» повністю 
відповідає вимогам «Порядку присудження наукових
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, а її автор заслуговує присудження 
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 
01.05.02 -  математичне моделювання та обчислювальні методи.

Офіційний опонент: 
професор кафедри
інформатики і прикладної математики 
Харківського національного 
автомобільно-дорожнього уні верситету,
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