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Тема (укр.)
Механіка деформування композитних брусів з криволінійною плоскою віссю

Тема (англ.)
Mechanics of deformation of composite beams with a curvilinear flat axis

Реферат (укр.)
Дисертаційна присвячена розвитку теорії пружності та термопружності для криволінійних композитних брусів із плоскою
віссю довільної форми і незмінною структурою поперечного перерізу та побудові прикладного аналітичного методу
визначення напружено-деформованого стану (НДС) таких елементів в умовах дії різних механічних навантажень та
теплових впливів. Теорія термопружності розвинена у природній криволінійній ортогональній системі координат
композитного бруса, для якої дано математичне обґрунтування та розроблено методи її побудови для заданої форми
бруса. На основі ряду отриманих вперше точних аналітичних розв’язків задач термопружного деформування ділянки
багатошарового бруса постійної нульової та додатної кривини під дією різних механічних навантажень та теплових
впливів побудовано прикладний метод визначення термопружного НДС криволінійних багатошарових ортотропних
брусів, що складаються із довільної кількості ділянок постійної кривини. Точність розробленого методу підтверджена
порівнянням даних розрахунку з результатами моделювання методом скінченних елементів для ряду тестових задач. Із
застосування розробленого методу досліджено вплив деформацій зсуву і обтиснення та внутрішніх джерел теплоти на
компоненти НДС багатошарових криволінійних брусів та виявлено важливі ефекти підвищення міцності та жорсткості
таких елементів.

Реферат (англ.)
The thesis is devoted to development of the elasticity and thermoelasticity theory for curvilinear composite beams with a flat
axis of an arbitrary shape and stationary structure of cross section as well as the formation of an applied analytical method for
determining the strain-stress state (SSS) of such elements under various mechanical loads and thermal actions. The
thermoelasticity theory is developed in a natural curvilinear orthogonal coordinate system of a composite beam for which
mathematical justification was given and construction methods for the defined beam shape were developed. The applied method
for determining the thermoelastic SSS of curvilinear multilayer orthotropic beam that is consisted of any quantity of constant
curvature sites was developed based on a number of obtained for the first time accurate analytical solutions to the problems of
thermoelastic deformation of a multilayer beam part of constant zero and positive curvature under various mechanical loads
and thermal actions. The accuracy of the developed method was confirmed by the comparison of calculation data with modeling
results using the method of finite elements for a number of tests activities. The influence of shear and compression
deformations and internal heat sources on the SSS components of multilayer curvilinear beams was investigated by using the
developed method. The important effects of the increase of such elements strength and stiffness were highlighted.
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