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Актуальність теми дисертації. Широке використання конструкцій із 
композитних матеріалів (математичні моделі опису поведінки яких є суттєво 
складнішими, ніж для випадку ізотропних матеріалів) потребує розробки нових та 
вдосконалення існуючих підходів до розв’язання виникаючих при цьому проблем.

Це стосується, зокрема, і розв’язання задач визначення напружено- 
деформованого стану багатошарових об’єктів, що знаходяться в умовах 
контактної взаємодії. Вирішення задач коректного математичного моделювання 
процесів деформування композиційного матеріалу у цьому випадку пов’язано з 
необхідністю розробки та застосування спеціальних підходів, методів та 
алгоритмів.

Тому питання, розглянуті в дисертаційній роботі Манько Н. І.-В., а саме, 
розробка нових та вдосконалення існуючих підходів до розв’язання контактних 
задач механіки багатошарових середовищ (основ, смуг), і зокрема, їх поширення 
на задачі визначення напружено-деформованого стану багатошарових середовищ 
із слабкостисливими шарами, є досить актуальною, як з наукової, так і з 
практичної точки зору.

Свідченням актуальності роботи є також те, що вона виконувалась у 
відповідності з важливими для галузі науковими програмами, планами, темами.

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій полягає у 
наступному:

узагальнено застосування методу функцій податливості для 
вирішення осесиметричних задач контактної взаємодії штампів з багатошаровими 
основами;

-  розроблено алгоритм числового розв’язання просторових контактних 
задач для тіл нескінченної довжини із композиційних та слабкостисливих 
матеріалів;

-  вперше за допомогою операторних рівнянь розв’язано осесиметричну 
задачу про гладкий контакт шару з основою в умовах його локального 
навантаження та отримано точний розв’язок задачі контактної взаємодії 
неопуклого штампу з пружною багатошаровою основою;

розроблено спосіб числової реалізації отриманих співвідношень на 
основі методу функцій податливості;

-  вперше отримано матриці жорсткості нескінченних скінченних 
елементів для слабкостисливого та гумовокордного матеріалу на основі 
моментної схеми, які реалізовані в рамках програмного комплексу МІРЕЛА+ для
розрахунку багатошарових конструкцій (основ, смуг)__ з_ шарами із
слабкостисливих матеріалів, віддш  д іл о в о д с т в а  т а  а р х ів у



Обґрунтованість та достовірність одержаних результатів, наукових 
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації:

-  наукові задачі досліджень в дисертації поставлені коректно, а обрані 
методи розв’язування достатньо обгрунтовані;

-  при розробці моделей розрахунку використовуються відомі фізичні 
закони, а також загальновизнані та адекватні гіпотези і припущення механіки 
композитних матеріалів;

-  методи та підходи при реалізації задач розроблені з залученням строгого 
та коректного математичного апарату, апробованих та достатньо обґрунтованих 
числових методів і програмного забезпечення;

-  обґрунтованість висновків та рекомендацій забезпечується тим, що вони 
безпосередньо випливають із отриманих аналітичних та числових результатів 
дисертаційної роботи і відповідають механічному змісту задачі;

-  достовірність отриманих результатів підтверджується їх узгодженням 
із крайовими умовами, умовами взаємного переміщення шарів, умовами контакту, 
фізичним змістом, а також порівнянням, де це можливо, з даними аналітичних, 
числових та експериментальних досліджень інших авторів;

У цілому можна вважати, що наукові положення, висновки та підходи, 
розвинуті в дисертації, є достатньо обґрунтованими та достовірними, оскільки 
ґрунтуються на глибокому порівняльному аналізі досліджуваних явищ.

Значення отриманих результатів дослідження.
Теоретичне значення результатів роботи полягає у можливості 

використання нових напрацювань, узагальнень, моделей, методів, як науково- 
методичної основи дослідження широкого кола задач визначення напружено- 
деформованого стану просторових конструкцій із гумовокордних та 
слабкостисливих матеріалів в умовах контактної взаємодії зі штампами.

Практична цінність результатів роботи полягає у можливості 
безпосереднього використання отриманих результатів роботи при проектуванні 
складних конструкцій із композиційних, зокрема, слабкостисливих матеріалів в 
умовах контактної взаємодії в різних галузях техніки, будівництва, транспорту, 
тощо.

Побудовані в роботі розрахункові схеми розв’язання контактних задач, 
розв’язки конкретних задач для штампів (опуклих та неопуклих) і отримані 
числові результати можуть бути використані як тестові при створенні реальних 
конструкцій і матеріалів.

Теоретичні та практичні результати, які викладені в дисертації, вже 
знайшли практичне застосування у навчальному процесі Запорізького 
національного університету, зокрема, при вивченні курсу «Механіка 
деформівного твердого тіла» та при виконанні випускних кваліфікаційних робіт.

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.

Відповідні акти впровадження додаються.
Структура, загальна характеристика та оформлення дисертації.



Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, 
списку літератури і додатків. Дисертація викладена на 161 сторінці, з них -  131 
сторінка основного тексту роботи, 15 рисунків, список використаних джерел 
становить 259 найменувань на 26 сторінках та 3 додатки на 4 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, наведено загальну 
характеристику роботи, сформульовано мету й основні завдання досліджень, 
визначено об’єкт, предмет та методи наукового дослідження. Викладено наукову 
новизну, практичне значення результатів дослідження, наведено відомості про 
особистий внесок здобувача та про апробацію результатів дисертаційної роботи.

Перший розділ присвячено аналізу сучасного стану наукових досягнень за 
тематикою дисертаційного дослідження, розвитку теорії контактних задач, 
основних підходів та методів їх розв’язання.

Проаналізовано розвиток теорій в історичному плані, проведено аналіз 
двовимірних та тривимірних постановок з урахуванням структури та 
властивостей контактуючих тіл різноманітної геометрії, проведено аналіз за 
типом застосованих математичних моделей та математичного апарату. Проведено 
огляд числових методів розв’язання контактних задач теорії пружності та підходів 
до їх розв’язання на основі методу скінченних елементів. Проаналізовано сучасні 
тенденції у наукових дослідженнях,

У другому розділі запропоновано модифікацію методу функцій 
податливості для розв’язання осесиметричних контактних задач у новій 
постановці.

Розглянуто осесиметричну задачу про контакт штампу з багатошаровою 
основою в умовах невідомої області контакту для випадків гладкого контакту або 
абсолютного зчеплення між шарами основи, а також контактну задачу про 
визначення зони контакту верхнього шару з основою та розподіл контактних 
напружень у цій області. для багатошарових основ із локально діючим 
навантаженням.

У відповідності до розробленого в розділі алгоритму розглядалась 
осесиметрична задача про визначення області контакту жорсткого кульового 
штампу з пружним півпростором, що є слабкостисливим, а також, нормальних та 
тангенціальних контактних напружень на скінченій системі концентричних кілець.

У третьому розділі основну увагу приділено задачам числового скінченно- 
елементного моделювання поведінки пружних середовищ із слабкостисливих 
матеріалів, необмежених в одному напрямку.

Основні співвідношення отримано на основі моментної схеми скінченного 
елемента для слабкостисливого матеріалу, яка передбачає потрійну апроксимацію 
компонентів вектору переміщень, компонентів тензору деформацій та функції 
зміни об’єму, що дозволяє, зменшити ефект хибного зсуву та врахувати слабку 
стисливість матеріалу.

Побудовано матрицю жорсткості нескінченного скінченного елементу для 
гумовокордного матеріалу. При цьому для опису нескінченних розмірів елементів 
використовувались спеціальні апроксимуючі функції.



Для розрахунку конструкцій із гумових та гумовокордних матеріалів 
основні співвідношення матриць жорсткості нескінченного скінченного елемента 
були реалізовані в рамках програмного комплексу МІРЕЛА+.

У четвертому розділі розглянуто особливості застосування методу 
скінченних елементів до розв’язання конкретних контактних задач про взаємодію 
системи двох та трьох штампів з тришаровою смугою. Обчислено параметри зон 
контакту, розподіл переміщень у напряму заглиблення штампів, випинання бічної 
поверхні середовища та максимальні стискаючі напруження при дії циліндричних 
штампів при різних схемах армування шарів.

Підсумки досліджень і основні результати наведені у висновках.
У додатках подано список публікацій здобувача за темою дисертації, 

відомості про апробацію результатів дисертації, акти впровадження результатів 
дослідження у навчальний процес Запорізького національного університету та 
використання результатів дослідження у відділі механіки еластомерних 
конструкцій гірничних машин Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова 
НАН України.

У цілому структура, об’єм роботи та оформлення дисертації і автореферату 
відповідають вимогам МОН України до кандидатських дисертацій.

Публікації за темою дисертації. За темою дисертації опубліковано 17 робіт: 
5 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у періодичному 
закордонному виданні; 2 статті, що додатково відображають результати дисертації, 
та 9 тез матеріалів всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференцій.

Опубліковані наукові праці в повній мірі відображають основні положення 
та результати дисертаційної роботи.

Відзначаючи загальний високий науковий рівень дисертації, новизну, 
теоретичне та прикладне значення отриманих результатів слід все ж зробити 
наступні зауваження.

1. Відомо, що точність скінченно-елементного аналізу залежить від 
співвідношення розмірів як в самих елементах, так і між собою. В дисертації 
спільно використовуються як традиційні (6-ти гранний просторовий) елементи, так 
і спеціальні «нескінченні» скінченні елементи і тому оцінка можливого збільшення 
похибок обчислень у цьому випадку є досить важливою. У той же час висвітленню 
зазначеного аспекту проблеми в дисертації не приділено достатньої уваги.

2. Важливим результатом роботи могла б стати залежність контактного 
тиску від зміни коефіцієнту Пуассона, як показника слабкостисливості (наприклад, 
від ц = 0,3 до ц = 0,5), коли один із коефіцієнтів Ляме стає достатньо великим, що 
може (при застосуванні традиційної схеми СЕ) призвести до втрати точності.

3. Не можна вважати вдалими деякі висловлювання, наприклад:
- вираз (див. стор. 18 дис. та стор. 1 автореф.) «...на теперішній час 

досить велика кількість машин і механізмів... працюють в умовах контактної 
взаємодії». «Контактна взаємодія» це явище оточуючого світу, що існує не тільки 
«в теперішній час»;

- на думку опонента розміри штампу (див. стор. 8-9 автореф. та стор. 77 
дис.) радіусом 3 м. із заглибленням 0,1 м. у каучуковий півпростір є завеликими 
для прикладу розрахунку;



4. В математичних працях слід уникати або надавати додаткових пояснень 
коректності висловлювань («досить ?». «достатньо ?», «значно ?» та ін.), 
наприклад:

- «... невласні інтеграли обчислено після заміни нескінченної верхньої межі 
досить великим числом» (див. стор. 54 дис.);

- «... інтеграли обчислені із застосування формули Гаусса з достатньою 
кількістю вузлів» (стор. 64 дис., стор. 7 автореф.).

- «...область ... збільшують... поки це не перестане значно впливати на 
числовий розв’язок задачі» (стор. 78).

Вважаю, що зазначені недоліки не стосуються актуальності проведених 
досліджень, наукової новизни, достовірності та практичної цінності отриманих 
результатів і тому не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи у 
цілому.

Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам МОНУ.
В цілому дисертаційна робота Манько Наталії Іванівни-Володимирівни 

виконана на досить високому науковому рівні і є цілісною завершеною 
кваліфікаційною науковою працею, в якій одержані нові наукові результати, що у 
сукупності є вагомим внеском у вирішення актуальної науково-технічної 
проблеми розробки методів розрахунку напружено-деформованого стану 
просторових конструкцій із гумовокордних та слабкостисливих матеріалів в 
умовах контактної взаємодії зі штампами.

Результати та висновки дисертаційної роботи повністю відповідають меті та 
поставленим завданням, а автореферат є ідентичним положенням дисертації і у 
повній мірі відображає основний зміст.

Тема, зміст та результати дисертації відповідають паспорту спеціальності 
01.02.04 -  механіка де формівного твердого тіла (фізико-математичні науки).

Вважаю, що за актуальністю теми, високим науковим рівнем виконаних 
досліджень, новизною, науковим та прикладним значенням одержаних 
результатів дисертаційна робота Манько Н. І.-В. «Аналітичні та чисельні підходи 
до розв’язання контактних задач механіки багатошарових слабкостисливих 
матеріалів», відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів...», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 656 зі змінами, затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України 
№ 656 від 19 серпня 2015 p., № 1159 від 30.12.2015 p., а її автор Манько Наталія 
Іванівна-Володимирівна заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 -  механіка деформівного 
твердого тіла.
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