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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Моделювання згину композитних брусів в умовах обмеженого деформування

Тема (англ.)
Modeling of composite beams bend in the conditions of limited deformation

Реферат (укр.)

Поставлено та розв’язано варіаційні задачі згину дискретно-неоднорідного бруса із урахуванням депланації поперечних
перерізів, прогини якого обмежують проміжні зосереджені та розподілені закріплення. Отримано визначальні системи
рівнянь, що моделюють різні типи проміжних закріплень бруса та природні крайові умови, що моделюють основні типи
закріплень його торців. Для випадку брусів із проміжними зосередженими закріпленнями різного типу отримано
загальний розв’язок системи визначальних диференціальних рівнянь депланаційної моделі довільного наближення та
побудовано метод початкових параметрів.

Реферат (англ.)
Variational problems of bending discrete heterogeneous beam with taking into account deplanation of cross sections,
deflections of which restrict the intermediate focused and dispersed fixings have been solved. Determinative systems of
equations modelling different types of intermediate fixings and natural edge conditions modelling the main types of fixing of
beams’ ends have been obtained. General solution of system of determinative differential equations of the deplanation model of
arbitrary approximation for beams with focused fixings of various types has been obtained. Method of initial parameters has
been developed.
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