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Актуальність теми дисертації.
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Дисертаційна робота Манько Н. І.-В. присвячена актуальній науковій 

задачі -  визначенню напружено-деформованого стану багатошарових 

середовищ із гумового та гумовокордного матеріалу в умовах контактної 

взаємодії із штампами або системами штампів.

Гума та матеріали на її основі знайшли широке застосування при 

створенні багатошарових конструкцій у різних сферах, таких як транспорт, 

будівництво, промисловість у вигляді транспортних стрічок, конвеєрів, 

дорожніх та спортивних покриттів, ескалаторів тощо. Усі ці конструкції, як 

правило, в процесі експлуатації функціонують в умовах контактної взаємодії 

із більш жорсткими об’єктами. При проектуванні таких конструкцій, щоб 

задовільнити умовам міцності, необхідно оцінювати їх напружено- 

деформований стан, для чого потрібно розв’язати контактну задачу механіки 

багатошарового середовища.

Розв’язання контактних задач є досить складною математичною 

задачею, що пов’язано з необхідністю задовільнити низку умов, викликаних 

наявністю контактної взаємодії між тілами. Крім того, гума має низку 

специфічних властивостей, непритаманних традиційним матеріалам, таких як 

здатність випробовувати значні деформації без руйнування, слабку 

стисливість та інші. При математичному моделюванні гумовокордного 

матеріалу необхідно враховувати неоднорідність матеріалу, анізотропію його 

механічних характеристик. ,-------------------------- -



Врахування вищевикладених особливостей при розв’язанні задачі 

традиційними аналітичними та чисельними методами зіштовхується із 

складнощами математичного характеру, або навіть із неможливістю 

розв’язання задачі. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у розробці і 

застосуванні спеціальних підходів при використанні аналітичних та чисельних 

методів. Тому питання, розглянуті в дисертаційній роботі, є актуальними і 

представляють значний практичний інтерес.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

дисертаційної роботи забезпечується:

-  коректними постановками задач, що розглянуті в роботі;

-  коректним застосуванням аналітичних та чисельних методів при 

розв’язані задач;

-  узгодженням чисельних розв’язків задач при використанні декількох 

аналітичних та чисельних методів;

-  результатами розрахунків, що не суперечать механічному змісту 

задачі;

-  апробацією положень дисертаційної роботи на наукових 

конференціях і семінарах різних рівнів.

Тому вважаю, що наукові положення, висновки та рекомендації, 

представлені у дисертаційній роботі, є обґрунтованими і достовірними.

Наукова новизна дисертаційної роботи.

До нових наукових результатів, отриманих у роботі, можна віднести

такі:

-  розвинуто метод функцій податливості на задачі контактної 

взаємодії неопуклого штампу з пружною багатошаровою основою й 

розроблено спосіб чисельної реалізації отриманого розв’язку;



-  вперше за допомогою теорії операторних рівнянь розв’язано 

осесиметричну задачу про гладкий контакт шару з основою в умовах його 

локального навантаження;

-  вперше на основі моментної схеми побудовано матрицю жорсткості 

нескінченного скінченного елемента для слабкостисливого матеріалу;

-  вперше побудовано матрицю жорсткості нескінченного скінченного 

елемента для гумовокордного матеріалу на основі моментної схеми.

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблені підходи та отримані результати можна використовувати у 

машинобудівній, металургійній, енергетичній, автомобільній промисловості 

та ін. при проектуванні гумових та гумовокордних деталей машин.

Отримані результати досліджень використовуються в навчальному 

процесі в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і 

науки України.

Повнота викладу наукових положень, висновків, результатів і 

рекомендацій в опублікованих роботах.

За темою дисертації опубліковано 17 робіт, з них 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття у періодичному закордонному виданні, 2 

праці, які додатково відображають результати дисертації, та 9 тез матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій.

Представлені публікації в повній мірі відображають основні положення 

та результати дисертаційної роботи. Автореферат повністю відповідає змісту 

дисертації.

Оцінка змісту дисертаційної роботи.

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 сучасному стану проблеми дисертаційного 

дослідження, а саме розвитку теорії контактних задач та основним методам їх 

розв’язання. Проведено аналіз підходів до розв’язання задач контактної 

взаємодії, спираючись на класифікації за різними ознаками: за ознакою 

розмірності (двовимірні, плоскі, просторові, осесиметричні); за фізичними 

властивостями контактних тіл (контакт абсолютно жорсткого та пружного тіл, 

контакт двох пружних тіл); за структурою та властивостями контактуючих тіл 

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

контактних областей; за умовами взаємодії контактуючих тіл на поверхні 

контакту (повне або неповне зчеплення тіл, відсутність або наявність сил тертя 

на поверхні контакту); за типом математичної моделі, що застосовується до їх 

розв’язання, та відповідного математичного апарату реалізації. Особливу 

увагу приділено задачам про контактну взаємодію між тілами із 

слабкостисливих матеріалів.

У другому розділі запропоновано модифікацію методу функцій 

податливості багатошарових основ та поширення його для розв’язання 

осесиметричних контактних задач. Побудовано нелінійну систему 

інтегральних рівнянь для визначення невідомої області контакту неопуклого 

штампу з багатошаровою основою, контакту шару з багатошаровою основою 

та розв’язано задачу про визначення зони контакту, відставання та 

прослизання при контакті з тертям штампа та основи.

У третьому розділі основну увагу приділено задачам моделювання 

методом скінченних елементів об’єктів з розмірами, нескінченними в одному 

напрямку. При побудові матриць жорсткості для слабкостисливих та



гумовокордних матеріалів запропоновано відповідно потрійну та подвійну 

апроксимації компонент тензору деформацій, вектору переміщень та функції 

зміни об’єму. Наведено скінченно-елементний підхід до реалізації контактної 

взаємодії між тілами. Описано програмну реалізацію розроблених 

математичних моделей.

У четвертому розділі розглянуто особливості застосування методу 

скінченних елементів до розв’язання контактних задач про взаємодію системи 

штампів з тришаровою смугою. Обчислено характеристики напружено- 

деформованого стану смуги з шарами із гуми та гумовокордного матеріалу із 

двома схемами армування волокнами. Представлено зони контакту, розподіл 

контактних напружень, переміщень у напрямку заглиблення штампів, 

випинання бічної поверхні середовища та залежність максимальних 

стискаючих напружень від об’ємної частки волокон у гумовокордному 

матеріалі.

У висновках наведено підсумки досліджень і вказано основні 

результати.

У додатках наведено список публікацій здобувача за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації, а також акти впровадження 

результатів дослідження у навчальний процес Запорізького національного 

університету та використання результатів дослідження у відділі механіки 

еластомерних конструкцій гірничих машин Інституту геотехнічної механіки 

ім. М. С. Полякова НАН України.

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження:

1. У другому розділі йдеться про розв’язання контактних задач для 

неопуклих штампів, але наведено чисельний розв’язок для опуклого 

сферичного штампу.

2. При розв’язанні задач не враховано нелінійність деформування гуми, 

яка проявляє при деформуванні нелінійні властивості.

3. У роботі не обґрунтовано вибір кількості вузлів при чисельному 

інтегруванні у нескінченних елементах.



4. Не наведено результати дослідження чисельної збіжності розв’язків 

для нескінченного скінченного елемента.

5. Не представлено порівняння результатів розв’язання задач за 

допомогою нескінченного скінченного елемента для гумовокордного 

матеріалу із аналітичними або чисельними розв’язками інших авторів.

Але вказані недоліки та зауваження до тексту дисертації не знижують 

загального позитивного враження про роботу. В цілому дисертаційна робота 

має наукову і практичну цінність та заслуговує на високу оцінку.

Загальний висновок.

Таким чином, на підставі аналізу дисертаційної роботи та автореферату 

Манько Н. І.-В., публікацій дисертанта за темою роботи у фахових наукових 

виданнях можна зробити висновок, що робота виконана на належному 

теоретичному та науковому рівні, відповідає вимогам до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, зокрема 

«Порядку про присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а автор 

дисертації -  Манько Наталія Іванівна-Володимирівна -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі 

спеціальності 01.02.04 -  механіка деформівного твердого тіла.
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