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де AT — різниця температур торцевих поверхонь кільця; Ік — ширина кільця; та г2 відповідно
внутрішні та зовнішній радіуси кільця; а  — температурний коефіцієнт лінійного розширення.

На основі (1) проведені розрахунки залежності кута розкриття стику кілець тертя в залежності 
від матеріалу та розподілу температури по поперечному перерізу кільця з використанням ПЕОМ. 
Зокрема, розрахунки проводились для суцільного кільця (рис. 1,а) та кільця складеного з 
концентричних кілець прямокутної форми (рис. 1,6), при таких даних: для суцільного кільця —150 
мм, г2 —140 мм; для кільця складеного з концентричних кілець прямокутної форми г, =144 мм, 

г2 =140 мм, Д  =150 мм, Я, =146 мм.

Рас. 1. Схема повороту перерізу кільця під дією Рис. 2. Залежність ісутарозкриття стику кілець
температурних навантажень: а — кільце суцільне; б — тертя від матеріалу та розподілу температури по

кічьце із концентричних кілець прямокутної форми поперечному перерізу кічьця

Отримані залежності (1) кута розкриття стику кілець тертя від їхнього матеріалу та розподілу 
температури по поперечному перерізу кільця показали, що кут повороту кільця в основному 
залежить від різниці температур на торцевих поверхнях кілець і лежить у межах цг = 0,0311 -  0,3498 , 
отже, забезпечує менше зношування поверхні тертя.
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МЕТОД ДИСКРЕТИЗАЦІЇ У ЗАДАЧАХ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ОБОЛОНОК,
ПІДКРІПЛЕНИХ ШПАНГОУТАМИ

NEW DISCRETIZATION METHOD IN PROBLEMS OF FREE OSCILLATIONS OF SHELLS ON RIBS

Роман Тацій1, Марта Стаскж1, Тарас Ушак2

1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007, Україна;

2ТзОВ «Левадія-Проеюп»,
вул. Сахарова, 37, м. Львів, 79012, Україна, e-mail: tiushak@ukr.net

We propose a new approximate method for solving problems offree oscillations o f cylindrical shells 
supported by ribs. The problem can be reduced to solving differential equations with singular coefficients 
represented by Dirac delta-functions. Our method is based upon approximating the coefficients o f the 
differential equations by generalized functions. We present a comparison with other methods and 
demonstrate the effectiveness o f our approach in solving dynamical problems.

У даній роботі запропонований новий наближений метод розв’язування задач про вільні 
коливання циліндричних оболонок підсилених набором шпангоутів. Задача про вільні коливання
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підсиленої циліндричної оболонки є узагальненням класичної задачі про коливання гладкої оболонки. 
При цьому в напрямку, перпендикулярному набору, приходимо до узагальненого квазідифе- 
ренціального рівняння (УКДР) 4-го порядку з змінними коефіцієнтами у формі дельта-функції та її 
похідної (якщо жорсткість ребра на кручення враховується). Граничні умови на краях паралельних 
цьому напрямку передбачаються як умови періодичності розв’язку по окружній координаті.

Пропонується для розв’язання задач про вільні коливання циліндричних оболонок 
підкріплених шпангоутами застосувати метод дискретизації, який ґрунтується на концепції 
квазіпохідних для квазідиференціальних рівнянь з узагальненими коефіцієнтами та апроксимації 
розв’язків відповідних їм систем лінійних диференціальних рівнянь із мірами, Механічною 
інтерпретацією апроксимації є заміна дискретно-неперервної моделі системою із скінченним числом 
степенів вільності. Важливо, що при граничному переході основні характеристики апроксимованої 
системи (прогин, кут повороту, момент, перерізуюча сила) рівномірно прямують до відповідних 
характеристик вихідної системи. При реалізації методу дискретизації практично встановлена його 
швидка збіжність, що дозволяє розв’язувати поставлені задачі з наперед заданою точністю.

Для ілюстрації ефективності методу досліджуються вільні коливання циліндричної оболонки з 
стінкою сталої товщини підсиленої шпангоутами рис. 1.

Вихідні дані задачі: матеріал стінки резервуара - 
залізобетон; модуль пружності Е = 3,06 • 105 кг / см2; коефіцієнт

Пуасона ц  = 0,2 ; густина матеріалу резервуара р  = 2500кг/,и3; 
товщина стінки Н  = 0,18 м - висота Ь = 6м ; радіус R = 2,5m . 
Стінки резервуара підсилені ребрами жорсткості у вигляді 
стальних зварних двутаврів висотою h = 3 0 см ; шириною полки 
b - 2 0  см та товщиною полки та стінки 0,8 м м .

Методом дискретизації знайдено величини перших трьох 
значень частот коливань циліндричної оболонки при сталій 
жорсткості та оболонки підсиленої ребрами жорсткості при 
різних закріпленнях країв. При сталій жорсткості оболонки 
подані порівняння з аналітичними значеннями. Отримані при 
цьому числові результати при відповідних значеннях 
параметрів співпадають з відомими.

Метод може бути покладений в основу досліджень 
коливань оболонок обертання, підкріплених стрингерами та шпангоутами.

___________ 12-й Міжнародним симпозіум українських інженерів-механіків у Львові___________
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Рис. 1. Геометричні параметри 
циліндричної оболонки
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МЖРОМЕХАНІКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ

MICROMECHANICS OF NONWOVEN MATERIALS 

Микола Ткачук-мол.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна

Mechanical properties o f nonwoven textiles are analyzed by a numerical model that describes fiber 
network microstructure o f these materials. The model incorporates both elastic extension offibers as well as 
inelastic effects such as the irreversible relative sliding o f the fibers at the bonding points. The microscopic 
discrete network model resolves entire macroscopic specimen. This allows to determine the influence o f fiber 
felt geometry and composition on the ultimate properties o f the nonwoven textile.

Забезпечення конструкційної міцності елементів машин часто вимагає залучення нових 
моделей поведінки матеріалів для більш адекватного і точного розрахунку напружено- 
Деформованого стану.
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