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Актуальність теми дисертації. Використання як нових, так і вже відомих 
конструкційних матеріалів у ролі матриці і волокна у композитах потребує 
розробки нових і вдосконалення існуючих підходів до розв’язання задач 
механіки деформівного твердого тіла. При цьому необхідність опису  
механічних характеристик і геометрії таких неоднорідних областей пов’язана з 
вирішенням низки досить складних задач і, зокрема, побудови нових більш 
адекватних математичних моделей, розробка, вдосконалення та спрощення 
яких є досить актуальною задачею. Це надзвичайно важливо і при вирішенні 
задачі оптимального (раціонального) керування механічними властивостями 
композитного матеріалу конструкції шляхом варіювання фізичних і 
геометричних властивостей матриці і волокна. 

Крім того, елементи конструкцій із волокнистих композитів часто 
використовуються як складові багатошарових конструкцій із шарами, 
виготовленими з інших специфічних матеріалів, наприклад гуми. В процесі 
експлуатації такі композитні конструкції можуть, як правило, знаходитись в 
умовах екстремальних силових навантажень та складного напружено-деформо-
ваного стану, тому отримання ефективних пружних сталих волокнистого 
композита з урахуванням транстропних властивостей його складових та 
дослідження конструкцій з таких матеріалів (ще на стадії проектування) 
потребує розробки нових ефективних чисельних підходів до їх розрахунку. 

Слід зазначити, що безпосереднє застосування методу скінчених елементів 
для вирішення зазначеної проблеми пов’язане з принциповими труднощами 
визначення умов контактної взаємодії складових елементів композитного мате-
ріалу, побудови відповідної сітки та матриці жорсткості, що потребує значних 
обчислювальних ресурсів, і тому підходи пов’язані з гомогенізацією 
властивостей матриці і волокна такого матеріалу є досить перспективними, у 
той же час як дослідження зазначеної проблеми не можна вважати 
завершеними, що дозволяє вважати тему роботи досить актуальною. 

Свідченням актуальності роботи є також те, що вона виконувалась у від-
повідності з важливими для галузі науковими програмами, планами, темами. 
Це зокрема, шість держбюджетних науково-дослідних тем, які виконувались за 
участі автора упродовж 2003 – 2015 рр. в Запорізькому національному 
університеті у відповідності до тематичного плану МОН України розвитку 
пріоритетних напрямів науки і техніки України та за госпрозрахунковим 
договором (2015 р.) з ДПКБ «Південне». 



Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій полягає у 
наступному: 

 запропоновано новий підхід, що ґрунтується на спільному застосуванні 
кінематичних та енергетичних умов узгодження для врахування транстропних  
властивостей складових матриці і волокна, що дозволяє отримати аналітичні 
співвідношення для визначення ефективних пружних характеристик 
волокнистого композитного матеріалу; 

 розроблено методику визначення ефективних пружних характеристик 
односпрямованого волокнистого композиту, періодично армованого двома 
типами волокон, складові якого мають транстропні властивості; 

 вперше отримано співвідношення для матриці жорсткості просторового 
скінченного елемента з урахуванням довільного розташування армуючих воло-
кон, що ґрунтується на використанні моментної схеми скінченного елементу; 

 подальший розвиток дістали методи врахування геометричної 
нелінійності при розв’язанні задач механіки композитів і з використанням 
запропонованої матриці жорсткості просторового скінченного елементу та з 
урахуванням транстропних властивостей волокна проведено розрахунок 
напружено-деформованого стану низки конструктивних елементів із 
гумовокордних матеріалів у лінійній та нелінійній постановці; 

 отримані нові дані досліджень напружено-деформованого стану голов-
ного обтічника ракетоносія при двох режимах експлуатаційного навантаження. 

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

 наукові задачі досліджень в дисертації поставлені коректно;  
 при розробці моделей розрахунку використовуються відомі фізичні 

закони, а також загальновизнані та адекватні гіпотези і припущення механіки 
композитних матеріалів; 

 методи та алгоритми реалізації задач розроблені з залученням строгого 
та коректного математичного апарату, апробованих числових методів і 
програмного забезпечення; 

 обґрунтованість висновків та рекомендацій забезпечується тим, що 
вони безпосередньо випливають із отриманих аналітичних та чисельних 
результатів дисертаційної роботи; 

 одержані результати апробовано на числових (еталонних) задачах 
даного класу, а також шляхом їх порівняння із даними аналітичних, числових 
та експериментальних досліджень інших авторів.  

У цілому можна вважати, що наукові положення, висновки та методика, 
розвинуті в дисертації, є достатньо обґрунтованими та достовірними, оскільки 
ґрунтуються на глибокому порівняльному аналізі досліджуваних явищ та 
результатах практичної реалізації окремих результатів роботи. 

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

тання нових напрацювань, узагальнень, розроблених підходів, моделей, методів 



і алгоритмів, як науково-методичної основи дослідження широкого кола задач 
визначення ефективних пружних характеристик композиційного матеріалу на 
основі гомогенізації властивостей матриці і волокна та дослідження напружено-
деформованого стану складних просторових конструкцій із композитних 
матеріалів. 

Практична цінність результатів роботи полягає у можливості безпосе-
реднього використання отриманих результатів роботи і, зокрема, розробленого 
програмного комплексу при проектуванні складних конструкцій із композицій-
них матеріалів в різних галузях техніки, будівництва, транспорту тощо. 

Теоретичні та практичні результати, які викладені в дисертації, вже 
знайшли практичне застосування в «Конструкторському бюро «Південне» 
ім. М.К. Янгеля», зокрема, при розрахунку головного обтічника ракетоносія в 
умовах експлуатаційного навантаження, у відділі механіки еластомерних 
конструкцій Інституту геотехнічної механіки НАН України при проектуванні 
гумових віброізоляторів із композитними вставками, а також у навчальному 
процесі Запорізького національного університету. Відповідні акти 
впровадження додаються. 

Структура, загальна характеристика та оформлення дисертації. 
Робота складається із вступу, семи розділів, висновків та списку використаних 
джерел (341 найменування на 42 сторінках) та шести додатків (на 18 сторінках). 
Загальний обсяг роботи становить 319 сторінок тексту, 107 рисунків і графіків 
та 10 таблиць.  

У вступі подано загальну характеристику роботи, у якій обґрунтовано 
актуальність теми дисертації, сформульовано мету й основні завдання 
досліджень, наведено наукову новизну та практичне значення результатів 
дослідження, надано відомості про зв’язок роботи з науковими темами, 
особистий внесок здобувача і апробацію результатів дисертаційної роботи. 

Перший розділ присвячено аналізу основних методів гомогенізації 
волокнистих композитів з урахуванням ряду механічних властивостей 
компонентів композита, а також особливостей їх спільного деформування. У 
розділі також наведені відомі аналітичні залежності для ефективних пружних 
характеристик волокнистого композиту. Друга частина розділу описує 
найбільш поширені аналітичні та чисельні методи розв’язання крайових задач 
механіки композитів, більш детально розглядається застосування методу 
скінченних елементів. В результаті наведеного дослідження виокремлено 
нерозв’язані проблеми, які потрібно вирішити у роботі. 

У другому шляхом розв’язування чотирьох крайових задач отримані 
аналітичні залежності для п’яти ефективних пружних сталих волокнистого 
композиту із транстропними матрицею та волокном. Кожна крайова задача 
розв’язувалася для двох випадків: для спільного деформування суцільного та 
порожнистого циліндра, що моделюють волокно і матрицю, відповідно, та для 
однорідного суцільного циліндра, що моделює композит. Аналіз цих двох 
розв’язків на основі кінетичної умови узгодження дозволив отримати пружні 



сталі волокнистого композита. Адекватність отриманих співвідношень підтверд-
жується порівнянням із експериментальними даними, наведеними у літературі. 

У третьому розділі ефективні пружні сталі волокнистого композиту з 
транстропними компонентами уточнюються з використанням енергетичної 
умови узгодження, для чого додатково розв’язується п’ята крайова задача. Для 
трьох із п’яти ефективних пружних сталих і кінематична, і енергетична умова 
узгодження дають однакові аналітичні співвідношення. А ще для двох 
ефективних пружних характеристик використання енергетичної умови дозволяє 
уточнити результат, що підтверджено порівнянням з експериментальними да-
ними для гумовокордного матеріалу та для волокнистого композиту з епоксид-
ною матрицею. Отримані ефективні пружні сталі для композиту, армованого 
одним типом волокон, використано при розробці підходу до визначення 
ефективних пружних сталих композиту, армованого двома типами волокон. Це 
дозволяє на основі аналітичних розв’язків отримувати ефективні пружні сталі 
такого композиту з врахуванням транстропних властивостей компонентів. 

У четвертому розділі дисертант використав моментну схему скінченного 
елементу при побудові матриці жорсткості для тривимірного скінченного 
елементу, у якому враховано довільну орієнтацію волокон у просторі. Такий 
підхід дозволяє нівелювати недоліки традиційного методу скінченних 
елементів та поліпшити обчислювальні аспекти за рахунок зниження вимог при 
дискретизації конструкції. Адекватність отриманих для матриці жорсткості 
співвідношень підтверджено порівнянням результатів чисельних розрахунків із 
аналітичним розв’язком задачі для гумовокордного матеріалу. 

П’ятий розділ присвячено використанню основних відомостей про прог-
рамну реалізацію вищенаведених підходів. Подана також ітераційна процедура 
врахування геометричної нелінійності при деформуванні композитних конструк-
цій із застосуванням моментної схеми скінченного елементу та варіаційного 
принципу Лагранжа. Описано способи візуального представлення великих ма-
сивів дискретної інформації, що отримується при розв’язанні задачі методом 
скінченних елементів. 

У шостому розділі із використанням розробленого програмного комплексу 
проведено розрахунок напружено-деформованого стану гумовокордних конст-
рукцій у лінійній та нелінійній постановці. Отримано осадку акустичного віброізо-
лятора для різних модифікацій конструкції, які визначаються положенням компо-
зитного шару та схемою армування. Наведено конфігурацію та напружений 
стан вантажної автомобільної шини під дією внутрішнього тиску. При розрахун-
ках враховано транстропні властивості матеріалу корду у брекері та каркасі шини. 

У сьомому розділі проведено розрахунки головного обтічника ракетоносія, 
який представляє собою багатошарову конструкцію із волокнистого композита 
з епоксидною матрицею та вуглецевими волокнами. Напружено-деформований 
стан визначався для двох режимів експлуатації при дії осьового та радіального 
зовнішнього навантаження. Досліджено розподіл величини інтенсивності нап-
ружень у обтічнику, включаючи місця розташування їх максимальних значень.  

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



Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження 
викладено в 67 наукових працях, з них: 3 монографії; 53 статті, з яких 30 
входять до переліків, затверджених Департаментом атестації кадрів вищої 
кваліфікації Міністерства освіти і науки України як фахові з технічних наук, 6 у 
журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, або в 
зарубіжних наукових фахових виданнях, 6 у збірниках матеріалів конференцій 
та 11 додаткових публікацій; 10 тез доповідей та 1 авторське свідоцтво. 

Опубліковані наукові праці достатньо повно відображають основні резуль-
тати дисертаційної роботи, яка пройшла достатньо широку апробацію на більше, 
ніж 20-и авторитетних міжнародних наукових конференціях та семінарах 

Зазначені наукові роботи були опубліковані після захисту кандидатської 
дисертації автора, а докторська дисертаційна робота не містить матеріалів, 
викладених у кандидатській дисертації здобувача. 

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

1. Характеристики армування, зокрема, напрям, частота та схема укладки 
армуючих волокон, залежить (за технологією виготовлення) від геометрії форми 
(кривини) поверхні оболонкового елементу. Тому співвідношення між напов-
нюючим і армуючим матеріалами і, як наслідок, механічні властивості такого 
композитного матеріалу, у цьому випадку, в наслідок гомогенізації, можуть 
бути залежними (змінними) від відповідних координат поверхні оболонки. 

Ці аспекти проблеми потребують додаткових пояснень, зокрема для випадку 
розрахунку оболонок зі змінною формою меридіану, які розглянуті у шостому 
розділі дисертації для віброакустичного ізолятора та автомобільної шини. 

2. Переваги розробленого підходу були б більш переконливими, за 
наявності в роботі порівняльних розрахунків з використанням розробленого в 
дисертації програмного комплексу та одного з відомих інших засобів 
розрахунку хоча б для однієї чи декількох розрахункових схем. 

Переваги підходу слід було б продемонструвати, зокрема, на прикладі 
розрахунку напружено-деформованого стану такої досить відповідальної 
конструкції як головний оптічник ракетоносія, конструкція якого є багато-
шаровою оболонкою. 

3. Успішне вирішення прикладних нелінійних задач пов’язане з 
забезпеченням збіжності відповідних ітераційних процесів. Корисною була б 
більш повна інформація про практичні кількісні показники збіжності (зокрема 
кількості наближень) розроблених алгоритмів та способи і алгоритми 
прискорення їх збіжності при розв’язуванні практичних задач. Зокрема, у 
розділі 4 проведено порівняння отриманих результатів з аналітичним 
розв’язком для компонент вектору переміщень. Доцільнішими були б такі ж 
порівняння для компонент вектору напружень і т. ін. 

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. 






