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ЗАГАЛЬНА�ХАРАКТЕРИСТИКА�РОБОТИ

Обґрунтування� вибору� теми� дослідження. Сучасні� потреби� машинобуду-
вання�та�різних�галузей�промисловості�вимагають�широкого�застосування�тонко-
стінних� конструкцій.� До� їх� особливостей� відноситься� високий ступінь� наванта-
женості�усіх�елементів�і�частин,�значний�рівень�напружень�і�великі�прогини.�Ма-
ються�на�увазі�як�штатні�експлуатаційні�ситуації,�так�і�екстремальні�випадки.�При�
цьому� межі� області� застосовності� традиційних� геометрично� і� фізично� лінійних�
моделей� порушуються,� і� виникає� необхідність� переходу� до� використання� нелі-
нійних�моделей.�Важливою�обставиною�при�цьому�є�необхідність�розв’язання�не�
одиничних,� а� великої� кількості� задач� аналізу� напружено-деформованого� стану
(НДС) тонкостінних� машинобудівних� конструкцій у нелінійній� постановці.� Це�
обумовлено� тим,�що�на� етапі� проектних�розробок�передбачається�прийняття�рі-
шень�на�основі�багатоваріантних�розв’язків�задач�аналізу.�При�цьому�відбуваєть-
ся�або�експертний�синтез�структури� і�параметрів�тонкостінних�машинобудівних�
конструкцій,�або�пряма�побудова�дискретної�хмари�точок�для� оптимізації�з�ура-
хуванням�обмежень�(наприклад,�прогинів�або�напружень).�На�сьогоднішній�день�
для�розв’язання�задач�синтезу�конструктивних�параметрів�тонкостінних�машино-
будівних�конструкцій адаптована�як�одна�з�традиційних,�але�ефективних, методо-
логія�аналізу�поверхні�відгуку.�Однак�для�нелінійних�задач�застосовність�такого�
підходу�є�дискусійною. Перераховані�фактори�створюють�проблемну�ситуацію�в�
механіці�і�машинобудуванні.�Це�визначає�актуальність�досліджень,�проведених�в�
дисертаційній� роботі� та спрямованих� на� підвищення� ефективності� розв’язання�
задач�обґрунтування�проектних�рішень�для�тонкостінних�машинобудівних�конс-
трукцій�на�основі�нелінійних�моделей.

Зв’язок� роботи� з� науковими� програмами,� планами,� темами. Дисертаційна�
робота� виконувалася� на� кафедрі� теорії� і� систем� автоматизованого� проектування�
механізмів�і�машин�у�Національному�технічному�університеті�«Харківський�полі-
технічний�інститут»�згідно�з�планом�фундаментальних�і�прикладних�держбюдже-
тних� науково-дослідних� робіт� Міністерства� освіти� і� науки� України:� «Розробка�
спеціалізованих� програмно-модельних� комплексів� для� комп’ютерного� моделю-
вання� контактної� взаємодії� та� синтезу� форми� складнопрофільних� тіл»
(ДР№ 0113U000420); «Розробка�методів та�моделей�механіки�контактної�взаємодії�
складнопрофільних� тіл� методом� граничних� елементів» (ДР№ 0115U000521); «За-
безпечення� високих� технічних� характеристик� машин� військового� та� цивільного�
призначення� на� основі� дослідження� міцності� складнопрофільних� деталей»
(ДР№ 0117U004880); а�також�господарчого�договору�«Аналіз�технічних�характери-
стик�елементів�двигунів�типу�6ТД�і�технологічних�систем�для�виготовлення�війсь-
кових�гусеничних�і�колісних�машин»�(замовник�– ДП�«Завод�ім.�В. О. Малишева»).

Мета�і�завдання дослідження.�Мета�досліджень�полягає�у�розробці�та�реа-
лізації�підходу�до забезпечення�міцності�тонкостінних�машинобудівних�констру-
кцій,�які�працюють�в�умовах�геометрично�та�фізично нелінійної�поведінки�мате-
ріалу,�на�основі�побудови�і�використання�апроксимацій�функцій�відгуку�для�ви-
значення�раціональних�параметрів.

Для�досягнення�поставленої�мети�у роботі�виконані�наступні�завдання:
1. Аналіз� та� узагальнення� існуючих� методів� визначення� напружено-
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деформованого�стану�елементів�машин�та�конструкцій� з�урахуванням�геометрич-
ної�та�фізичної�нелінійностей�деформування�та�підходів�до�пошуку�обґрунтованих�
проектних�рішень,�а�також�формування�напрямків�дисертаційних�досліджень.�

2. Розробка�комплексу�розрахункових�математичних�моделей�для�визначення�
напружено-деформованого� стану� тонкостінних� елементів� машин� з� урахуванням�
геометричної�та�фізичної�нелінійностей та�інтеграція�у�них�методу узагальненого�
параметричного�моделювання.

3.�Розробка�методів�апроксимації�функції�відгуку�у�ході�обґрунтування�раціо-
нальних�параметрів�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій,�а�також�визначен-
ня�ефективних�методів�пошуку�екстремуму�функції�відгуку�для�нелінійних�систем.�

4. Розробка�програмного�комплексу�для�розв’язання�задач�обґрунтування�раціона-
льних�параметрів�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій,�який�реалізує�запропо-
новані математичні моделі і�розроблений підхід,�та�його�апробація�на�тестових�задачах.

5. Розв’язання прикладних�задач�аналізу�напружено-деформованого�стану�та�
обґрунтування�конструктивних�параметрів�тонкостінних�елементів�реальних�ма-
шинобудівних�конструкцій.

6. Оцінка�достовірності�отриманих�чисельних�результатів�шляхом�порівнян-
ня�з�даними�експериментальних�досліджень.

7.�Формування�практичних�рекомендацій�і�впровадження�результатів�у�виробництво.
Об’єкт�досліджень: міцність у�процесі� експлуатаційного�навантаження� тон-

костінних� машинобудівних� конструкцій� при� складній зміні� параметрів� із� ураху-
ванням�геометричної�та�фізичної�нелінійностей.

Предмет� досліджень: методи� обґрунтування� раціональних� проектних� рі-
шень� за� критеріями� міцності� та� вплив� варійованих� параметрів� на� напружено-
деформований�стан�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій.

Методи�дослідження. У�роботі� використовуються�методи�твердотілого� три-
вимірного� моделювання� та� узагальненого� параметричного� моделювання� склад-
них�механічних�систем�−�для� створення�параметричних�моделей�досліджуваних�
конструкцій,�методи�механіки�суцільного�середовища�− для�аналізу�НДС тонкос-
тінних�машинобудівних�конструкцій, метод�скінченних�елементів� – для�дискре-
тизації�досліджуваних�об’єктів та�розв’язання�задач�аналізу�досліджуваних�станів�
та�процесів,�метод�скінченних�різниць – для�обчислення�похідної�функції�відгуку�
в� ході� пошуку� раціонального� поєднання� конструктивних� параметрів� тонкостін-
них�машинобудівних�конструкцій.�

Комплекс�чисельних�досліджень�проводився�у�середовищі�програми�ANSYS�
(ліцензія�НТУ�«ХПІ»,�2011�р.)�та�з�використанням�Pro/ENGINEER�(Creo)�(ліцензія�
НТУ�«ХПІ»,�2009�р.)�та�SolidWorks�(ліцензійний�сертифікат�на�використання�про-
грамного�забезпечення, 2017 р.). 

Наукова�новизна�отриманих�результатів полягає�у�розробці�підходу�до�за-
безпечення�міцності�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій,�що�працюють�в�
умовах�геометрично�та�фізично�нелінійної�поведінки�матеріалу,�шляхом�обґрун-
тування�параметрів�із�застосуванням�апроксимацій�поверхонь�відгуку.�При�цьому�
розв’язані�нові�задачі�та�виявлені�наступні�закономірності:

1) розроблено�новий�підхід�до�обґрунтування�проектних�рішень�для�тонкос-
тінних�машинобудівних�конструкцій�при�варійованих�конструктивних,�техноло-
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гічних параметрах� і� умовах� експлуатації� на� основі� мінімізації� апроксимаційної�
цільової�функції� (на�відміну� від� традиційних�підходів,� у� яких�використовується�
дійсна�функція�відгуку)�із�урахуванням�геометрично�і�фізично�нелінійної�поведі-
нки�матеріалу�тонкостінних�елементів�конструкцій,�що створює�можливість�більш�
оперативного�визначення�раціональних�параметрів�цих�конструкцій;

2)�удосконалено�метод�апроксимації�поверхні�відгуку у�частині�уточнення�її�
вигляду�в�міру�наближення�до�шуканого�розв’язку,�що�створює�умови�для�змен-
шення�обсягу�обчислень�значень�функції�відгуку�порівняно�із�відомими�методами�
при�збереженні�прийнятної�точності�розв’язку;

3) установлено� характер залежностей� характеристик� напружено-
деформованого� стану� низки� тонкостінних�машинобудівних�конструкцій від� варі-
йованих проектних параметрів,�що�є�основою�формування�апроксимаційних�по-
верхонь�відгуку�при�синтезі�раціональних�розв’язків�за�різними�критеріями.

Практичне�значення�отриманих�результатів для�машинобудівної�галузі�по-
лягає�в�тому,�що�розроблено програмний�комплекс�для�обґрунтування раціональ-
них�проектних�рішень�для�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій�за�критері-
ями�забезпечення�міцності�та�працездатності.�З�одного�боку,�якраз�такі�розроблені�
та�застосовані�моделі�є�більш�адекватними�з�точки�зору�точності�аналізу�напруже-
но-деформованого� стану� тонкостінних машинобудівних� конструкцій порівняно� з�
лінійними�моделями.�З�іншого�боку,�апроксимаційні�функції�відгуку�хоча�й�грубі-
ші�за�дійсні,�проте�дають�можливість�більш�оперативно�та�із�прийнятною�точністю�
розробити�достовірні�рекомендації�щодо�обґрунтування�технічних�рішень�для�тон-
костінних� машинобудівних� конструкцій.� При� цьому� визначені� таким� чином� рі-
шення�є�стійкими�щодо�варіювання�проектних�параметрів�та�умов�експлуатації�до-
сліджуваних�конструкцій. На�цій�основі�розроблені�рекомендації�щодо�раціональ-
ного�проектування�тонкостінних�елементів�вантажних�вагонів,�корпусів�легкобро-
ньованих� машин,� каркасів� кузовів� автобусів� та� кабін� тракторів.� Потенційну� цін-
ність�представляють�дані�розробки�для�елементів�гірничо-шахтного�устаткування, 
підйомно-транспортних� машин,� транспортних� засобів� військового� і� цивільного�
призначення,�суден,�вітроенергетичних�установок�тощо.

Створено�програмний�комплекс,�який�впроваджений�у�практику�проектних�робіт�
у�ТОВ�«Науково-інженерний�центр�КК�«РейлТрансХолдінг»� (м.�Маріуполь)� та�ДП�
«Завод�ім.�В.О.�Малишева» (м.�Харків).�Результати�досліджень�впроваджені�також�у�
практику�науково-дослідницьких� робіт� науково-дослідної� частини�НТУ� «ХПІ».�Від�
підприємств�та�університету�отримані�акти�впровадження,�додані�до�дисертації.

Особистий� вклад� здобувача. Усі� наукові� положення� і� основні� результати,�
що�виносяться�на�захист,�отримані�здобувачем�самостійно�і�відображені�в�опуб-
лікованих� роботах.�Серед� них:� постановка� задачі,� обробка� та� аналіз� результатів�
чисельних�і�натурних�експериментів�для�визначення�залежності�зміни�характери-
стик�конструкційної�міцності�елементів�тонкостінних�машинобудівних�конструк-
цій�від�конструктивних�і�технологічних�параметрів�на�основі�геометрично,�фізич-
но�і�структурно�нелінійних�математичних�моделей�їх�деформування�під�дією�на-
вантаження [1–5, 8–10, 13, 16, 17, 19, 21–23, 25–32];� розроблено� підхід� до�
розв’язання� задач� аналізу� та� обґрунтування� конструктивних� параметрів� тонкос-
тінних�машинобудівних�конструкцій�у�разі�їх�нелінійної�поведінки,�що�враховує�
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особливості�форми�поверхонь�відгуку�характеристик�напруженого�стану [6, 7, 11, 
12, 14, 15, 18, 20, 24]. 

Апробація�матеріалів дисертації. Основні�результати�та�положення�роботи�
докладалися�на�Міжнародних�науково-практичних�конференціях:� «Інформаційні�
технології:� наука,� техніка,� технологія,� освіта,� здоров’я»� (м.� Харків,� 2013–
2018 рр.);� «Проблемы� качества� и� долговечности� зубчатых� передач,� редукторов,�
их� деталей� и� узлов»� (м.� Одеса,� 2014,� 2016� р.);� «Проблемні� питання� розвит-
ку озброєння� та� військової� техніки»� (м.� Київ,� 2015� р.);� «Наукове� забезпечення�
службово-бойової�діяльності�Національної�гвардії�України»�(м.�Харків,�2016�р.);�
«Перспективи� розвитку� озброєння� та� військової техніки� Сухопутних� військ»�
(м. Львів,� 2016�2018 р.);� «Тринадцятий� міжнародний� симпозіум� українських� ін-
женерів�механіків�у�Львові»�(м.�Львів,�2017�р.).�

Публікації. Основний�зміст�дисертації�відображено�в�32 наукових�роботах,�
серед�яких:�20 статей у�наукових�профільних�виданнях�України�(1�– у�наукомет-
ричній�базі),�2�– в�іноземних�періодичних�профільних�виданнях,�9 – у�матеріалах�
конференцій,�1�патент України�на�корисну�модель.

Структура�та обсяг�дисертації. Дисертаційна�робота�складається�з анотації�
двома� мовами, вступу,� п'яти� розділів,� висновків,� списку� використаних� джерел,�
додатків.�Загальний�обсяг дисертації�становить�192 сторінки, у т.ч.�174 рисунки у�
тексті,�41�рисунок�на�7 окремих сторінках;�6�таблиць�у�тексті;�список�із 177 най-
менувань використаних�джерел�на�22 сторінках; 2 додатки на�15 сторінках.

ОСНОВНИЙ�ЗМІСТ�РОБОТИ

У�вступі викладені� актуальність� теми�дисертації,� її� теоретична� і� практична�
цінність,�сформульовані�мета�та�основні�завдання�досліджень.

У�першому� розділі здійснено� комплексний� аналіз� та� узагальнення� методів�
визначення�напружено-деформованого�стану�тонкостінних�конструкцій� з� ураху-
ванням�геометричної�та�фізичної�нелінійностей�і�методів�оптимізаційного�синте-
зу�рішень. Великий�внесок�у�розвиток�методів�розв’язання�задач�цього�типу�внес-
ли� такі� учені,� як� В.І.� Аверченков,� К.В.� Аврамов,� І.А. Біргер,� Д.В.� Бреславський,�
К. Васидзу,� В.З. Власов, Ю.С.� Воробйов, А.Л. Гольденвейзер,� Є.І.� Григолюк,�
В.Б. Гриньов,� О.М. Гузь,� О.A Ільюшин,� Б.Я. Кантор,� В.В. Карпов,�
Б.І. Кіндратський,� Л.В. Курпа,� Г.І. Львов,� О.К. Морачковський,� П.Л. Носко,�
В.В. Петров,� В.Л. Рвачов,� Е. А. Сімсон,� О.О. Стрельнікова,� А.П. Філіппов,�
Г.А. Шелудько,� S.� Bolourchi,� J.S.� Choi,� N.� Fukuchi, M.R. Ghasemi, N.D. Lagaros, 
J.Magalhães-Mendes, K. Okada, A.N. Palaiotto, H. H. Pian, S.A. Schimmels, 
I.N. Serpik , J. Soric, N. Sugita, Yu. Vetyukov, H. A�Werner�та�ін.

Установлено,�що�на� сьогоднішній�день�актуальним�напрямком�в�механіці� та�
машинобудуванні�є впровадження�оптимізаційних�алгоритмів�у�практику�проект-
них�досліджень.�Разом�із�тим,�слід�зазначити,�що�обґрунтування�рішень�для�сильно�
нелінійних� систем�може�бути� ускладнене�неможливістю�визначити�чутливості� їх�
параметрів� або�великими�спрощеннями�при�аналізі,� а� також�необхідністю�враху-
вання�сумісної�дії�різних�факторів.�Таким�чином,�виявлено�низку�теоретичних�та�
практичних� аспектів,� які� необхідно� враховувати� при� розв’язанні� задач� обґрунту-
вання�проектних�рішень�для�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій�на�основі�
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нелінійних�моделей.
У�другому�розділі�представлено�підхід�до�розв’язання�задачі�обґрунтування�

проектних�рішень�для�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій.�Він�базується�
на�використанні�математичної�моделі�НДС�з�урахуванням�геометричної�та�фізич-
ної� нелінійностей,� а� також� – методів� апроксимації� для� побудови� функцій,� що�
описують�оцінювані�характеристики�досліджуваного�об’єкта.�Розглянутий�підхід�
до� розрахунку�НДС� дозволяє� проводити� багатоваріантні� дослідження� об’єкта� в�
автоматизованому� режимі� та� отримувати� характеристики� НДС� при� довільному�
поєднанні� конструктивних� параметрів� на� основі� апроксимацій�функцій� відгуку, 
побудованих�за набором їх�значень�у деяких�базових�точках.

Можливість�варіювати�досліджуваний�об’єкт�забезпечується�шляхом� інтегра-
ції�узагальненого�параметричного�моделювання.�Згідно�з�даним�методом усі�варі-
йовані�фактори�моделі�досліджуваного�процесу�або�стану�розглядаються�як�узага-
льнені� параметри,� а� їх� сукупність� формує� узагальнений параметричний простір.�
Визначаючи�в�ньому�деяку множину точок,�можна�організувати�процес�чисельних
досліджень,�що�працює�в�автоматизованому�режимі.�При�цьому�існує�можливість�
контролювати� деякі� характеристики,�що� становлять� інтерес,� такі� як� маса,� напру-
ження,�переміщення,�які�вибираються�із�масивів�результатів�розрахунків.�

У�операторному вигляді�фактори процесів�і�станів�об’єктів,�що�проектують-
ся,�можуть�бути�записані�у�вигляді�

,

де� – оператор,�який�описує�досліджувані�процеси� і�стани; –

множина узагальнених� параметрів,� що� описують� досліджуваний� об’єкт;�

– масив�змінних,�що�описують�процеси�і�стани; –

масив�зовнішніх�і�внутрішніх�сил,�що�діють�на�досліджуваний�об’єкт;� – пара-
метр,�що�описує�зміну�стану�досліджуваного�об’єкта�(наприклад,�час).

У�цій�роботі�для�розглянутого�класу�об’єктів� як�оператор розглядаються�
співвідношення теорії�пружності�та�пластичності�для�пластин,� стержнів і�оболо-
нок,�які�відповідно�до�методу�скінченних�елементів�справедливі�в�межах�кожного�
окремого�об’єму

, (1)

У�результаті�ці�співвідношення�зводяться�до�системи�рівнянь.�Таким�чином,�
розв'язання задачі�послідовно�проходить�кілька�етапів.�

На�першому�етапі�окремі�об’єми групуються�у�вигляді�типу�конструкти-

вних�елементів з�характеристиками

,

де� kS – відповідний�тип�елементів; – набір�характеристик,�

, ,
де� ��радіус-вектор�поточної�точки.

Змінні�стану�подаються�у�вигляді

,
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де� – координати�у�напрямках,�нормальних�до� ; – коефіцієнти,�що�визна-

чаються�типом�моделі,�яка�використовується�для�опису�НДС.
Далі�записані�рівняння�перетворюються�на�співвідношення,�що�діють�на�від-

повідних�конструктивних�елементах

. (2)

У�результаті,�визначивши�базовий�набір�конструктивних�елементів,�що�скла-
дають структуру�конструкції,�можна�поставити� задачу обгрунтування�проектно-
технологічних�рішень�у�вигляді�набору�критеріїв�і�обмежень:

, , , (3)

. (4)

У�формулах�(3), (4) – набір�характеристик,�для�яких�передбачені обмеження
(маса,�напруження,�деформації�тощо), – цільова�функція,�що�залежить�від�узагальне-
них�параметрів� ,�характеристик� та�змінних�стану� ,�яку�слід�мінімізувати�в�узага-
льненому�параметричному�просторі,�задовольняючи�одночасно�системі�обмежень.

Для� тонкостінних�машинобудівних� конструкцій� варійовані керуючі параметри
можуть�представляти�як�їх�геометричну�особливість�(у�різних�задачах параметричної�
оптимізації�ними�можуть�бути�характеристики�площі�поперечного�перетину констру-
ктивних�елементів�або�товщини�листів,�або�функції,�що�описують�контур�деякої�час-
тини�межі області�конструкції),�так�і�властивості�матеріалу.�Співвідношення�(2)�для�
кожного�виду�тонкостінних�елементів�з�урахуванням�геометричної�та�фізичної�нелі-
нійності�випливають�із�теорії�пластин,�оболонок�та�стержнів.�При�цьому�у�них�прису-
тні�згадані�вище�варійовані�параметри. Співвідношення�деформації-напруження для�
урахування фізичної�нелінійності�випливають�із�теорії�течії� інкрементального�типу,�
які�пов’язують�прирощення�компонент�тензора�напружень�та�деформацій.

У�розділі�3�для�дослідження�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій пропо-
нується�застосувати�метод�послідовних�згущень,�основна�ідея�якого�полягає�у�вико-
ристанні�в�процесі�пошуку�раціональних�рішень�моделей�різних�ступенів�точності.

Для�оптимізації�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій�був�використаний�
наступний�алгоритм�точкової�апроксимації�функції�відгуку:�навколо�вузлової�точ-

ки�деякої�сітки,�накинутої�на�область�варіювання�параметрів�(точка� ),�фун-

кція�відгуку�спочатку�апроксимується�лінійними�функціями.�Ці�функції�визначені�
в�комірках,�суміжних�з�поточним�вузлом.�Таким�чином,�дійсна�поверхня�апрокси-
мується�«лускатою»�поверхнею.� Із�цієї�поверхні�визначають�можливе�положення�
мінімуму�дійсної�функції�відгуку.�Далі�в�цій�області�збільшують�кількість�«репер-
них»�точок�(вузлів)�і�будують�модель�більш�високого�порядку�точності.�

Лінійна�апроксимуюча�функція�в�кожному�квадраті�будується�через�номіна-
льну�точку�і�дві�сусідні�кутові�точки�і�має�такий�вигляд

Похідні�в�нульовій�точці�знаходилися�за�допомогою�методу�скінченних�різниць.
Вираз�для�білінійної�апроксимації�функції�складається�з�суми�лінійної�части-

ни�і�змішаної�похідної�за�двома�незалежними�змінними

.
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У�цьому�випадку�як�базисна�функція�застосовується�функція-«пагода»,�рис.�1.
Вираз�для�апроксимації�функції�з�двома�незалежними�змінними�р1, р2 за�до-

помогою�базисних�функцій�Ерміта:�

(5)

де

див.� рис.� 2; , – крок�уздовж�

осей�Ор1 та�Ор2 відповідно; nр1, nр2 – кількість�вузлових�точок�для�змінних�відпо-

відно; ω(рі), ψ(рі) – ермітові� кубічні� базисні� функції:� );12(2)1()( +−= iii ppp

Цей�підхід�до�побудови�поверхні�відгуку�був�оформлений�у�вигляді�програм-
ного�модуля.�Вихідними�данними�є�кількість�вузлових�точок�для�керуючих�змін-
них� (цей� програмний� модуль� працює� для� двох� змін-
них)�в�залежності�від�бажаної�точності�апроксимації�та�
текстові�файли�з�«реперними»�розв’язками�в�них. Роз-
роблені�алгоритми�апроксимації�протестовані�на�моде-
льних�прикладах.

Для�окремих�задач�методи�лінеаризації�та�білінеари-
зації�працюють�практично�однаково,�але�для�інших�– ме-
тод�білінеаризації�дає�можливість�отримувати�в�декілька�
разів�більш�точні�апроксимаційні�моделі.�Використання�
функцій�Ерміта�апріорі�потребує�значно�більшої�кількості�розрахунків,�але�для�бага-
тьох� задач� забезпечує� високу� точність.� Також� оцінена� додаткова� похибка,�що� вно-
ситься�застосуванням�МСР�для�обчислення�похідних�у�вузлових�точках.

Е1                      Е2                            Е3                                         Е4

Рисунок�2 – Функції�Ерміта�для�апроксимації

На�прикладі�тонкостінної�конструкції,�що�має�складну�просторову�структуру�
– корпусу�бронетранспортера� – проведено�порівняння�поверхонь� відгуку�харак-
теристик�НДС,�побудованих�з�використанням�розглянутих�методів�апроксимації,�
табл.� 1� (на� рисунках� – темним� кольором).� За� дійсну� функцію� відгуку� була�
прийнята�функція,� побудована� на� основі набору� значень�характеристик�НДС�при�
поєднанні�параметрів�із�невеликим�кроком�варіювання.

Існує�велика�кількість�прикладних задач,�в�яких�дійсна�функція�відгуку�є�багато-
екстремальною.�Задача�ускладнюється�ще�й�тим,�що�на�практиці�часто�виникає�потреба�

Рисунок�1�– Функція-«пагода»
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у�врахуванні�наявності�багатьох�критеріїв�(економічних,�технологічних�та�інших), які�
вводяться�у�цільову�функцію�і�теж�додають�їй�ще�більш�складного�характеру�залежно-
сті�від�варійованих�параметрів.�Теорії,�яка�дозволила�б�врахувати�будь-які�особливості�
функцій,� які� описують� постановку� задачі,� для� загального� випадку� не� існує.� Тому� як�
альтернатива�традиційним�методам�оптимізації�розроблено�підхід,�який�базується�на�
вказаних�принципах.�Відповідно�до�нього�пропонується�апроксимувати�функцію,�яка�

мінімізується,�глобально�квадратичною�формою� ,�обчисли-

вши�матрицю�Гессе�( )�за�допомогою�методу�скінченних�різниць�на�великій�області�

варіювання�незалежних�змінних�та�із�кроком,�що�покриває�область�варіювання.

Таблиця�1�– Порівняльна�оцінка�точності�апроксимаційних�моделей
Поверхня�відгуку�
переміщень�та�її�
апроксимація�

Відхилення�
апроксимаційної�

функції�від�дійсної,�%

Поверхня�відгуку�
напружень�та�її�
апроксимація�

Відхилення�
апроксимаційної�

функції�від�дійсної,�%
Лінійна�апроксимація

Білінійна�апроксимація

Апроксимація�з�використанням�базисних�функцій�Ерміта

Головною�перевагою�запропонованого�підходу�є�те,�що�розв’язок буде�знайде-
ний�у�будь-якому випадку.�Також�треба�відмітити,�що�побудована�таким�чином�ап-
роксимаційна�поверхня� відгуку� відображає� в�цілому� глобальні� тенденції� зміни�рі-
шень,�а�не�локальні,�як�у�традиційних�підходах.�Це�дає�можливість�знайти�таке�тех-
нічне�рішення,�яке�не�є�строго�оптимальним,�але�близьке�до�нього,�а�також�не�знахо-
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диться�в�зоні�великої�кривизни�функції�відгуку�і,�відповідно,�не�призводить�до�різко-
го�погіршення�технічних�характеристик�конструкції,�що�проектується,�при�зміні�ви-
хідних�даних.�Далі�виконується�ділення�кроків� за�незалежними�змінними�навпіл,� і�

цикл� повторюється,� поки� величина� залишатиметься�

більше� заданої� похибки. Розроблений� алгоритм� пошуку� мінімуму� показав� свою�
ефективність� для� відомих� тестових� функцій,� розглянутих� у� роботі� (функції� Біля, 
Розенброка,�Швефеля).�Порівняно�з�традиційними�алгоритмами�оптимізації�розро-
блений�алгоритм�знаходить�мінімум,�який�має�суттєву�відмінність�у�локалізації.�У�
той�же�час,�необхідні�розрахункові�затрати�набагато�менші,�а�розв’язок�є�з�прак-
тичної�точки�зору�прийнятним,�рис.�3,�4.

Запропонована� структура� досліджень� вклю-
чає� три� основних� компоненти:� 1)� параметричні�
моделі,�створювані�спеціально�під�конкретний�об'-
єкт� дослідження� або� клас� об'єктів; 2) програмні�
модулі,�які�оперують�з�даними�про�об'єкт�і�варію-
ють�чисельну�модель;�3) експерт,�який�контролює�
проведення�усіх�етапів�дослідження.

На�першому�етапі�розв’язання�задачі�обґрун-
тування�параметрів�будується�параметрична�гео-
метрична� модель� досліджуваного� об'єкта� (або�
класу�об'єктів).�Експерт�на�базі�чисельної�моделі�
визначає�варійовані�параметри�конструкцій та�ін-
тервали�їх�варіювання.�Далі�обчислюються�точки�
чисельних�даних,�на�які�натягуються�апроксима-
ційні� поверхні� відгуку� контрольованих� характе-
ристик.� На� наступному� етапі� експерт� формує�
критерії� та� обмеження,� які� вносяться� в� цільову�
функцію.�Далі�розв’язується�задача�пошуку�міні-
муму� цільової�функції.� У� ході� ітераційного� процесу� уточнення�поточного� набли-
ження�до�розв’язку збільшується ступінь�дискретизації�областей�пошуку,�разом�із�
тим�область�уточнення�дискретизації� зсувається�до�цього�поточного�наближення і�
використовується� розрахункова модель� для� аналізу�НДС�більш� високого� ступеня�
точності.�Визначене�таким�чином�поєднання�параметрів,�що�доставляє�мінімум�ці-
льовій� функції,� в� подальшому� повинно� бути� перевірене чисельним� розрахунком,�
після�чого�воно�може�бути�рекомендоване�як�раціональне�технічне рішення.�

Розроблений� підхід� реалізовано� у�
програмному�комплексі�Maple з викори-
станням ANSYS�у�якості�вирішувача.

У� розділі� 4� здійснено� розв’язання�
низки�прикладних� задач.�Вибір�об’єктів�
досліджень�при�цьому�обумовлений�ре-
альною� практикою� проектних� дослі-
джень�та�виробництва�на�підприємствах,�
НДІ�та�КБ.

Задача� 1. Розв’язана� прикладна� за-

p1

Рисунок�3 – Координати p1, p2

точок�мінімуму�функцій,�знайдені�
різними�способами

Рисунок�4 – Знайдені�мінімальні�значення�
функцій,�приведені�до�безрозмірної�величини
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дача�обґрунтування�раціональних�параметрів�каркаса�кузова�пасажирського�автобуса�
при�дії�на�дах�транспортного�засобу�жорсткої�плити�силою,�що�дорівнює�півтори�його�
спорядженої� ваги� (рис.� 5).� Незважаючи� на� нелінійності,� закладені� в� модель� аналізу�
НДС,�побудовані�поверхні�відгуку�мають�гладкий�характер,�рис.�6, 7,�і�були�локально�
лінеаризовані.� Обґрунтоване� рекомендоване� поєднання� параметрів� по� величині�
граничного�зусилля,�рис.�5.

за

Рисунок�6 – Максимальні�
еквівалентні�напруження�
за�Мізесом�в�залежності�від�

параметрів

Рисунок�7 – Граничне�зу-
силля�тиску�на�дах�при�зміні�
структурних�параметрів�ка-

ркаса�кузоваРисунок�5 – Діючі�сили,�Н

Задача�2. Зовсім�інший�характер�мають�залежності�максимальних�напружень�та�
реактивних�сил,�визначені�для�каркаса�кабіни�трактора�для�оцінки�несучої�здатності�
при�руйнівному�навантаженні,�що�регламентується�вимогами�по�забезпеченню�па-
сивної�безпечності�транспортного�засобу,�рис.�8–10.

Рисунок�8 – Поверхні�відгуку�на�варіювання�
параметрів�р1 та�р2:�а)���максимальні�напру-

ження;�б)���реакції�в�опорі�

Рисунок�9 – Залежність�реакції�в�опорі�від�
переміщень�плити при�варіюванні�параме-

трів�р1 (а)�та�р2 (б)

Задача�3. Порівняльний�аналіз,�проведений�у�рамках�за-
дачі�обґрунтування�проектних�рішень�для�корпусу�бронетранс-
портера�БТР-80�при�дії�на�його�стінки�рівномірного�тиску,�по-
казав�незначну�відмінність�розв’язку,�знайденого�з�використан-
ням�розробленого�підходу,�зі�значеннями�параметрів,�рекомен-
дованими� програмним� комплексом� ANSYS (рис.� 11). Пошук�
раціональних� параметрів� проводився� за� напруженнями� σ,�
переміщеннями�d та�масою�m,�апроксимованими�виразом�(5), з�
урахуванням� бажаності� найменшого� відхилення� отриманих�

значень�параметрів�від�номінальних (рис.�12, 13):

де�γ1=γ3=0.33,�γ2=0.34, γ4=2, γ5=2.
Траекторія�пошуку�рішення�з�використанням�запропонованого�підходу�та�ін-

струментів�оптимізації�ANSYS��представлена�на�рис.�14. 

Рисунок�10 – Пос-
тановка�задачі

а) б) а) б)
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Порівняльний� аналіз� характеристик�НДС� бронекорпусу� з� рекомендованими�
параметрами���на�рис.�15, 16.

Рисунок�11 – Крайові�умови�
задачі

Рисунок�12 – Поверхні відгуку�на�варіювання�конструктивних�
параметрів�корпусу:�а)�– переміщення;�б)�– напруження;�в)�– маса

Рисунок�15 – Характеристики�НДС�з�параметрами,�обґрунтованими�з�використанням�розробле-
ного�підходу:�а)�– переміщення;�б)�– напруження за�Мізесом

Рисунок�16 – Характеристики�НДС�з�параметрами,�обґрунтованими�з�використанням програм-
ного�комплексу�ANSYS:�а)�– переміщення;�б)�– напруження за�Мізесом

Також�розглядалися�вантажний�напіввагон,�для�якого�визначена�група�параме-
трів,�що�у�найбільшій�ступені�впливають�на�характеристики�НДС�при�обмеженнях�
за�масою,�та�корпус�плаваючого�тягача�МТ-Л�при�гідростатичному�навантаженні.

У�розділі�5�описаний�комплекс�експериментальних�досліджень,�спрямований�на�
верифікацію�скінченно-елементних�моделей,�точності�отриманих�результатів�та�обґру-
нтованих�рекомендацій.�Дослідження�проводилися�на�трьох�об’єктах:�на�макеті�верх-
ньої�частини�корпусу�бронетранспортера�БТР-80�та�на�натурних�зразках�корпусу�БТР-
3Е�та�критого�вагона. Розроблена�методика експериментальних�досліджень�макета�ко-
рпусу�включає�випробування�на�вібраційному�стенді�і�визначення�реакції�конструкції�
на�імпульсний�вплив�за�допомогою�інструмента�з�гумовим�покриттям,�рис.�17.

Підтверджено�якісну�і�кількісну�відповідність�результатів�розрахункових�дос-
ліджень�з�експериментальними,�рис.�18, 19.

Рисунок�13 – Функція�якос-
ті,�що�підлягає�мінімізації

Рисунок�14 – Траекторія�пошуку�рішення:�а)�– розроблений�під-
хід;�б)�– інструменти�ANSYS

Max 45,6�мм

а) б) в)

Max 44,3�мм Max 622,4�МПа

а) Max 684,7�МПаб)

а)

б)а)

б)

точка�на�поверхні�відгуку�
(0,0047;0,0035;0,7668)

точка�на�поверхні�відгуку
(0,0048; 0,0038; 0,87372))
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Із� використанням� верифікованих� моделей� прове-
дені� дослідження� натурного� зразка� корпусу� БТР-3Е.�
Методика�експериментальних�досліджень�передбачала�
імпульсний�вплив�на�корпус�у�ряді�точок,�і�фіксації�за�
допомогою�акселерометрів�часових�розподілів�приско-
рень�у�цих�точках�(рис.�20).�Часові�тренди�зміни�амплі-
туд� затухаючих� коливань� знаходяться� у� задовільній�
відповідності�з�розрахунковими,�рис.�21.

Рисунок�18 – Порівняльний�аналіз�власних�частот�і�форм�коливань: 
а)�– форма�коливань�експериментальна;�б)�– форма�коливань�розрахункова

��Розрахунок;�
��Експеримент

Рисунок�20 – Точки�фіксації�
віброприскорень

Рисунок�21 ��Часові�розподіли�віброприскорень�в�точці,�
отримані�експериментально�та�чисельно

Розрахунковим� дослідженням,� а� потім� і� натурним� випробуванням� підлягав�
також�дослідний�зразок�критого�вагона,�виготовленого�з�рекомендованими�пара-
метрами.�Відхилення�результатів�складає�у�середньому 15%,�рис.�22, 23.

Рисунок�17 – Макет�фрагмента�
корпусу БТР-80

Час,�мс

Рисунок�19 − Порівняння�результатів�досліджень:�а)�– власні частоти макета�БТР-80; 
б)�– амплітуди затухаючих�коливань

Елементи�рами:�1.1 – балка хребтова; 1.3 – балка�шкворнева;�
1.4 – балка�проміжна;�1.5–1.8 – поздовжні�балки;�елементи�стіни�
торцевої:�2.1�– обв’язка верхня; 2.2, 2.3 – стійки кутові; 2.4, 2.5 –
стійки;�елементи�стіни�бокової:�3.1, 3.2 – стійки кутові; 3.3–3.9, 
3.9.1 –3.9.3 – стійки; 3.9.4 – пояс�нижній;�3.9.5�– обв’язка верхня

Рисунок�22 � НДС�вагона�при�I�режимі�
навантаження�(розтяг�2,0�МН)

Рисунок�23 ��Максимальні�сумарні�напруження�в�
елементах�вагона�при�навантаженні�розтягу

600�Гц
589,5 Гца) б)

а) б) ��Розрахунок;�
��Експеримент

��Розрахунок;�
��Експеримент
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ВИСНОВКИ 

У� дисертаційній� роботі� поставлена� та� розв’язана� науково-практична� задача�
розробки�та�реалізації�підходу�до забезпечення�міцності�тонкостінних�машинобу-
дівних� конструкцій,� які� працюють� в� умовах� геометрично� та�фізично� нелінійної�
поведінки�матеріалу,� на� основі� побудови� і� використання� апроксимацій�функцій�
відгуку�для� визначення�раціональних�параметрів.�У�ході� виконання�дисертацій-
них�досліджень�отримано�наступні�наукові�результати.

1. На� основі� аналізу� існуючих� методів� визначення� напружено-деформованого�
стану�тонкостінних�конструкцій�з�урахуванням�геометричної�та фізичної�нелінійнос-
тей,�а�також�підходів�до пошуку�проектних рішень та�особливостей�поставленої�за-
дачі� обґрунтування� раціональних� параметрів� були� визначені� задачі� дисертаційних�
досліджень.

2. Розроблено�комплекс�розрахункових�математичних�моделей,�у�які�інтегро-
вано� узагальнене� параметричне�моделювання,�що�дало�можливість� здійснювати�
варіативний�аналіз�напружено-деформованого�стану�з�урахуванням�геометричної�
та�фізичної�нелінійностей.�

3. Розроблено�підхід�до�обґрунтування�параметрів�тонкостінних�машинобуді-
вних�конструкцій,�який базується�на�застосуванні�методів�апроксимації�для�побу-
дування� функцій� відгуку.� Він дає� змогу� одночасно� розглядати� різні� критерії,� за�
якими�проводиться�обґрунтування�параметрів,�включаючи�характеристики�міцнос-
ті,�жорсткості,�технологічні�та�економічні�чинники.�Ці�критерії�вводяться�у�цільову�
функцію�з�ваговими�коефіцієнтами.�Обмеження�на�допустимі�значення�параметрів�
враховуються� введенням� у� цільову�функцію�штрафних�функцій.� Виконуючи� по-
шук технічного�рішення�пропонується�збільшувати�ступінь�дискретизації�областей�
пошуку� у ході ітераційного� процесу� уточнення� поточного� наближення� до�
розв’язку,�разом�із�тим�зміщуючи�область�уточнення�дискретизації�до�цього�пото-
чного�наближення.�Для�обчислення�чутливості�окремих�величин�до�зміни�параме-
трів�запропоновано�використовувати�скінченно-різницеві�співвідношення.�Апрок-
симована�поверхня�відгуку�будується�таким�чином,�що�відображає�в�цілому�глоба-
льні�тенденції�зміни�рішень.�Це�дає�змогу�у�більшості�випадків�знайти�раціональне�
технічне�рішення,�близьке�до�оптимального.

4. Розроблений� підхід� реалізований� у� вигляді� спеціалізованого� програмно-
модельного�комплексу,�який�включає�три�основні�компоненти:�параметричні�мо-
делі,�створювані�спеціально�під�конкретний�об'єкт�дослідження�або�клас�об'єктів;�
програмні�модулі,�які�оперують�з�даними�про�об'єкт�і�варіюють�чисельну�модель;�
експерт,� який� контролює� проведення� усіх� етапів� дослідження.� Це� уможливило�
здійснити�випробування�окремих�модулів�на�тестових�задачах,�що�показало�задо-
вільну�точність�отримуваних�результатів.

5. З� використанням� створеного� інструменту� пошуку� раціональних� рішень�
розв’язано�низку�прикладних�задач:�1)�за�допомогою�створених�моделей�і�алгорит-
мів� при� незначних� обсягах� обчислень� розв’язана� прикладна� задача� обґрунтування�
параметрів� каркаса� кузова� автобуса� при� моделюванні� тестового� випробування� на�
пасивну� безпечність.� Із запасом� 2,2 %� забезпечена� величина� критичного� зусилля.�
Незважаючи�на�нелінійності,�закладені�у�модель�аналізу�напружено-деформованого�
стану,�отримані�поверхні�відгуку�мають�гладкий�характер�і�можуть�бути�локально�
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лінеаризовані;�2)�поверхні�відгуку�максимальних�напружень�та�реактивних�сил,�по-
будовані�для�каркаса�кабіни�трактора також�мають�гладкий�характер,�але�з�яскраво
вираженими� екстремумами; 3)� проведено� дослідження� напружено-деформованого�
стану�вантажного�напіввагона�від�дії�вертикальних�сил�та�сил�розпору.�За�побудова-
ними� поверхнями� відгуку� визначено� групу� параметрів,� які� найбільшою мірою
впливають� на� оцінювані� характеристики� напружено-деформованого� стану,� вико-
нуючи� існуючі� обмеження� за� масою. Приблизно� на� 5 %� підвищено� вантажопід-
йомність�вагону; 4) у�1,4�рази�знижено�максимальні�еквівалентні�напруження�у�ко-
рпусі�бронетранспортера�БТР-80.�Проведено�порівняльний�аналіз� проектного�рі-
шення,�знайденого�в�результаті�залучення�розробленого�алгоритму,�зі�значеннями�
параметрів,� що� рекомендуються� програмним� комплексом� ANSYS.� Він� показав�
незначне� відхилення� результатів� за� значеннями� параметрів� і� цільової� функції.�
При�цьому�розподіли�переміщень�і�напружень�у корпусі�мають�схожий�характер;�
5) із�залученням�розробленого�підходу�побудовано�поверхні�відгуку�переміщень,�
напружень�та�маси,�що�є�основою�для�обґрунтування�проектних�рішень�плаваю-
чого� тягача,� які� дають�можливість цьому�транспортному� засобу� зберігати�ціліс-
ність�і�виконувати�свої�функції�при�зануренні�у�воду�зі�збереженням�плавучості.

6. Експериментальні�дослідження,�що�дають�можливість судити�про�адекват-
ність�розроблених�математичних�і�чисельних�моделей�тонкостінних�машинобуді-
вних�конструкцій,�проводилися�на�трьох�об’єктах:�на�макеті�верхньої�частини�ко-
рпусу бронетранспортера�БТР-80,�а�також�на�дослідних�зразках�корпусу�БТР-3Е�
та�критого�вагона�моделі�11-9962.�Підтверджено�якісну�і�кількісну�відповідність�
результатів�розрахункових�власних�частот�і�форм�коливань�макета�бронетранспо-
ртера� з� експериментальними.� Відхилення� результатів� розрахункового� та� експе-
риментального�дослідження�натурного�зразка�корпусу БТР-3Е�знаходиться�в�ме-
жах�8-12 % за частотами вільних�коливань�та�за логарифмічним декрементом зга-
сання.� Продемонстровано� відповідність�напружено-деформованого� стану� елементів�
конструкції�вантажного�вагона,�визначеного чисельно і�експериментально.�Виявлена�
похибка�за переміщеннями і�напруженнями складає�у�середньому 15 %.

7.� Результати� дисертаційних� досліджень� впроваджені� у� практику� науково-
дослідних� і� проектних� робіт� на� підприємстві� ТОВ� «Науково-інженерний� центр�
Керуючої�Компанії�«РейлТрансХолдінг»�та�на�ДП�«Завод�ім.�В.О.�Малишева», а�
також�при�виконанні�бюджетних�та�господарсько-договірних�тем НТУ�«ХПІ».

СПИСОК�ОПУБЛІКОВАНИХ�ПРАЦЬ�ЗА�ТЕМОЮ�ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Бондаренко� М.А.� Спеціалізовані� програмно-модельні� комплекси� для�
аналізу� фізико-механічних� процесів� та� синтезу параметрів� бронекорпусів�
легкоброньованих� машин� /� О.В.� Литвиненко,� С.Т.� Бруль,� М.О.� Бондаренко,�
О.О. Бондаренко� //� Інформаційні� технології:� наука,� техніка,� технологія,� освіта,�
здоров’я:�Тези�доповідей�XXI�міжнародної�науково-практичної�конференції,�Ч.І�–
Харків,�НТУ�«ХПІ»,�2013. – С. 219. 

Здобувачем� проведено� комплекс� чисельних� досліджень� НДС� бронекорпусу�
БТР-80�та�його�макету.

2. Бондаренко� М.А.� Розробка� методів� забезпечення� пасивної� безпеки�
автобусів�/�М.О.�Бондаренко,�О.О.�Бондаренко�//�Інформаційні�технології:�наука,�
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техніка,�технологія,�освіта,�здоров’я:�Тези�доповідей�XXII�міжнародної�науково-
практичної�конференції,�Ч.І�– Харків,�НТУ�«ХПІ»,�2014. – С. 188.

Здобувачем� створена� удосконалена� нелінійна� модель� для� аналізу� пружно-
пластичної�поведінки�силового�каркасу�під�дією�навантажень.

3. Бондаренко� М. О.� Аналіз� конструкцій� залізничних� вагонів� і� методів� їх�
розрахунку� на� міцність /� М. О.� Бондаренко� //� Вісник� Національного� технічного�
університету�«Харківський�політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».���2014.�–
№14.�– С. 16–22. 

4. Бондаренко М.А.� Экспериментальные� исследования� грузового� вагона� /�
А.Д. Чепурной,�А.В. Литвиненко,�А.Н. Баранов,�Р.И. Шейченко,�М.А. Бондаренко�
//� Вісник� Національного� технічного� університету� «Харківський� політехнічний�
інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».���2014. – №22.�– С. 44–61.

Здобувачем� проведена� обробка� та� аналіз� результатів� експериментальних�
досліджень.

5. Бондаренко� М.О.� Дослідження� напружено-деформованого� стану� каркасу�
кузова� автобуса� в� умовах� моделювання� його� тестового� випробування� на� пасивну�
безпечність� /� М.О. Бондаренко //� Вісник� Національного� технічного� університету�
«Харківський�політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».���2014. –№29. –C. 13–17. 

6. Бондаренко М.А.� Метод� линеаризации� поверхности� отклика� в� задаче�
обоснования�проектных�параметров� тонкостенных�элементов�машиностроитель-
ных� конструкций� /� А.В. Литвиненко,� Р.И. Шейченко,� Р.В. Граборов,�
М.А. Бондаренко�//�Вісник�Національного�технічного�університету�«Харківський�
політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».���2014. – № 31. – С. 88–99.

Здобувачем�розв’язана�низка�тестових�задач.
7. Бондаренко М.А.� Билинеаризация� поверхности� отклика� в�

оптимизационных�исследованиях�тонкостенных�элементов�машиностроительных�
конструкций� /� М.А. Бондаренко,� Р.И. Шейченко,� Р.В. Граборов,� Д.Г. Шинкин,�
Д.В. Киричук�//�Механіка�та�машинобудування.�– 2014. – № 1. – С.�18–23. 

Здобувачем�запропоновано�підхід�до�побудови�моделі�поверхні�відгуку�в�зада-
чі�оптимізації�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій,�що�полягає�в�описі�ці-
льової�функції�поліномами�другого�порядку.

8. Чубань� (Бондаренко)� М.О.� Вплив� проектно-технологічних� параметрів� на�
міцність�та�динамічні�характеристики�тонкостінних�конструкцій�/�О.В. Мартиненко,�
О.В. Веретельник,� А.Ю. Танченко,� М.О. Чубань,� О.В. Литвиненко� // Проблемні�
питання�розвитку озброєння�та�військової�техніки:�Тези�доповідей VI�міжнародної�
науково-практичної�конференції. – Київ,�Вид.�дім Дмитра�Бураго, 2015. –С.�154–155.

Здобувачем�проведений�аналіз�чутливості�напружень�у�бронекорпусі�при�ва-
ріюванні�товщин�панелей.

9. Чубань� (Бондаренко)� М. О.� Вдосконалення� методів� дослідження� кузовів�
вагонів�під�дією�експлуатаційних�навантажень�/�М.О.�Чубань,�Р.І. Шейченко,�А.В.�
Середа,� Д.Г.� Шинкін� //� Інформаційні� технології:� наука,� техніка,� технологія,�
освіта,� здоров’я:� Тези� доповідей� XXIII� міжнародної� науково-практичної�
конференції,�Ч. I – Харків,�НТУ�«ХПІ»,�2015.���С.�234.

Здобувачем� поставлена� та� розв’язана� задача� числового� аналізу� втрати�
стійкості�типової�конструкції�вантажного�напіввагона.
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10. Бондаренко М. А.�Ходовые�прочностные�и�динамические�испытания�вагона-
платформы�/�А.Д.�Чепурной,�А.В.�Литвиненко,�Р.И.�Шейченко,�Р.В.�Граборов,�М.А.�
Бондаренко� //� Вісник� Національного� технічного� університету� «Харківський�
політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».���2015.���№31.�– С.�111–128.

Здобувачем� проведена� обробка� та� аналіз� результатів� експериментальних�
досліджень.

11.Чубань� (Бондаренко) М.А.� Аппроксимация� поверхности� отклика� для�
использования� в� процессе� параметрического� синтеза� машиностроительных�
конструкций� /� М.А. Чубань� //� Вісник� Національного� технічного� університету�
«Харківський� політехнічний� інститут».� – Харків:� НТУ� «ХПІ». – 2015. – №43.� –
С. 161–164.

12.Чубань� (Бондаренко)�М.А.�Модели� аппроксимации� поверхности� отклика� в�
оптимизационных�исследованиях�машиностроительных�конструкций�/�М.А. Чубань,�
Р.И.� Шейченко,� Р.В.� Граборов� //� Вісник� Національного� технічного� університету�
«Харківський�політехнічний інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».�–2015.–№�62.�–С.�46–51.

Здобувачем�застосовано�методи�лінеаризації�та�білінеаризації�для�апрокси-
мації�тестових�функцій.

13.Чубань� (Бондаренко) М.А.� Методологические� основы� расширенных�
прочностных�и�динамических�исследований�при�испытаниях�длиннобазных�платформ�
/� В.И. Сенько,� С.В. Макеев,� А.Д.� Чепурной,� А.В. Литвиненко,� Р.И.Шейченко,�
Р.В. Граборов,�Н.А. Ткачук,�М.А. Чубань�//�Механіка�та�машинобудування.�– 2015. –
№1.�– С. 67–81.

Здобувачем� проведена� обробка� та� аналіз� результатів� експериментальних�
досліджень.

14. Чубань� (Бондаренко)� М.А.� Вплив� варіювання� проектних� параметрів� на�
характеристики� міцності� та� жорсткості� корпусів� легкоброньованих� машин� /�
М.А. Чубань,� А.М. Малакей,� Р.І. Шейченко,� О.О. Атрошенко,� І.В. Мазур,�
В.В. Дураченко� //� Наукове� забезпечення� службово-бойової� діяльності�
Національної� гвардії� України:� Тези� доповідей� VII� науково-практичної�
конференції.�– Харків,�НАНГУ,�2016.�– С.�155–156. 

Здобувачем� проведений� порівняльний� аналіз� поверхонь� відгуку,� побудованих� з�
використанням�методів�апроксимації�різного�ступеня�точності.

15.Чубань� (Бондаренко)� М.А.� Дослідження� впливу� проектних� параметрів� на�
характеристики� міцності� та� жорсткості� корпусів� легкоброньованих� машин� /�
М.О. Чубань,� А.М.� Малакей,� В.В. Дураченко,� О.О.� Атрошенко,� І.В.� Мазур� //�
Перспективи� розвитку� озброєння� та� військової� техніки� Сухопутних� військ:� Тези�
доповідей�міжнародної�науково-практичної�конференції.�– Львів,�НАСВ, 2016. –С.66–67.

Здобувачем�визначено�чутливість�характеристик�міцності�та�жорсткості
корпусу�БТР-80�до�варіювання�силової�структури.

16.Чубань�(Бондаренко)�М.А.�Обоснование�проектно-технологических�решений�
при�проектировании�инновационных�образцов�подвижного�состава�железных�дорог�/�
А.Д. Чепурной,� А.В. Литвиненко,� Р.И.Шейченко,� Р.В. Граборов,� М.А. Чубань,�
Н.А. Ткачук� //� Інформаційні� технології:� наука,� техніка,� технологія,� освіта,� здоров’я:�
Тези� доповідей� XXIV� міжнародної� науково-практичної� конференції,� Ч. І� – Харків,
НТУ�«ХПІ»,�2016.�– С.�234.
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Здобувачем�запропоновано�підхід�до�обґрунтування�проектних�рішень�заліз-
ничного�транспорту.

17. Чубань (Бондаренко) М. А.�Испытания�вагона-платформы�универсальной�
/� В.И. Сенько,� С.В. Макеев,� А.Д. Чепурной,� Р.И. Шейченко,� А.В. Литвиненко,�
Р.В. Граборов,�Н.А. Ткачук,�М.А. Чубань�//�Вісник�Національного технічного�уні-
верситету�«Харківський�політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».�– 2016. –
№12. – С.�71–83.

Здобувачем�проведена�обробка�та�аналіз�результатів�експериментальних�досліджень.
18. Чубань�(Бондаренко) М.А.�Влияние�варьирования�проектных�параметров�на�

прочностные�и�жесткостные�характеристики�корпусов�легкобронированных�машин�
/� М.А. Чубань,� Р.И.� Шейченко,� Р.В. Граборов,� А.В. Грабовский,� А.Ю. Танченко,�
Н.А. Ткачук�//�Вісник�Національного�технічного�університету�«Харківський�полі-
технічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ». – 2016. –№23.�– С. 149–155. 

Здобувачем� проведений� порівняльний� аналіз� поверхонь� відгуку,� побудованих� з�
використанням�методів�лінеаризації,�білінеаризації�та�апроксимації�з�використан-
ням�функцій�Ерміта.

19. Чубань (Бондаренко) М. А.� Функциональные� испытания� перспективного�
вагона-цистерны�для�перевозки�расплавленной�серы�модели�15-9544 / В.В.�Галов, 
С.Б.�Комиссаров,�Р.В.�Граборов,�Р.И. Шейченко,�М.А.�Чубань�// Вісник�Націона-
льного�технічного�університету�«Харківський�політехнічний�інститут».�– Харків:�
НТУ�«ХПІ». – 2016. – №39.�– С.�50–55.

Здобувачем� проведена� обробка� та� аналіз� результатів� експериментальних�
досліджень.

20. Бондаренко�М.�О.�Методи�оптимізації�із�застосуванням�поверхонь�відгу-
ку,�адаптовані�до�розв’язання�задач�аналізу�та�синтезу�конструктивних�парамет-
рів�тонкостінних�машинобудівних�конструкцій�/�М.�О.�Бондаренко�//�Вісник�На-
ціонального� технічного� університету� «Харківський� політехнічний� інститут».� –
Харків:�НТУ�«ХПІ».�– 2016. – №�42.�– С.�22–28. 

21. Пат.�на�корисну�модель�UА 115987 U,�МПК B61D 5/00. Залізничний вагон-
цистерна� /� С.О.Шпак,� А.Д. Чепурний,� О.В. Литвиненко,� В.С. Марінюк,�
Р.І.Шейченко,�О.В. Морозюк,�Д.В. Степанов,�Р.В. Граборов,�М.О.Чубань; Власник
ООО�УК�"РейлТрансХолдінг",�заявл.�01.08.2016;�опубл.�10.05.2017.�� Бюл.�№9.

Здобувачем� розроблено� рекомендації�щодо� конструктивних� параметрів� ва-
гона-цистерни.

22. Бондаренко�М.А.�Обґрунтування�структури�та�параметрів�бронекорпусів�
вітчизняних� легкоброньованих� машин� за� критеріями� захищеності� /�
А.Ю. Васильєв,� Д.С. Мухін,� С.В. Куценко,� М.О. Бондаренко� //� Перспективи�
розвитку� озброєння� та� військової� техніки� Сухопутних� військ:� Тези� доповідей�
міжнародної�науково-практичної�конференції.�– Львів,�НАСВ,�2017.�– С.�22.

Здобувачем� застосовано� розроблений� підхід� для� пошуку� раціональних�
параметрів�бронекорпусу�БТР-80�з�урахуванням�ряду�чинників.

23. Бондаренко� М.А.� Комп’ютерне� моделювання� у� процесі� обґрунтування�
технічних�рішень�для�інноваційних�виробів�/�М.�О. Бондаренко,�А.�Д. Чепурний,�
О. В. Литвиненко,�Ю.�Б. Гусєв,�Р.�І. Шейченко,�Р. В. Граборов�//�Інформаційні�те-
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хнології:�наука,�техніка,�технологія,�освіта,�здоров’я:�Тези�доповідей�XXV міжна-
родної�науково-практичної�конференції, Ч. І.�– Харків,�НТУ�«ХПІ»,�2017.�– С.�167.

Здобувачем� запропоновано� підхід� до� проведення� багатоваріантних� до-
сліджень,�необхідних�при�проектуванні�інноваційних�виробів.

24. Бондаренко�М.А.�Линеаризация�и�билинеаризация�поверхности�отклика�в�
случае�нелинейного�поведения�оптимизируемых�конструкций�/�М.А.�Бондаренко�
// Механіка�та�машинобудування.�– 2017. – №1.�– С.�32–37.

25. Bondarenko M. Analysis and synthesis of complex spatial thin-walled structures / 
A. Marchenko, A. Chepurnoy, V. Sen’ko, S. Makeev, O. Litvinenko, R. Sheychenko, R. 
Graborov, M. Tkachuk, M. Bondarenko // Proceedings of the Institute of Vehicles. – War-
sawa: Institute of Vehicles of Warsaw University of Technology. –2017. –№.�1�(110).�–Р.�17–29.

Здобувачем� розв’язані� задачі� обгрунтування� конструктивних� параметрів�
каркасу�кабіни�трактора�та�корпусу�тягача.

26. Бондаренко М. А.�Компьютерное�моделирование�в�процессе�обоснования�
технических� решений� при� проектировании� инновационных� изделий� /� Ю.� Б.�
Гусев,�Р.�И.�Шейченко,�Р.В. Граборов,�М.�А.�Бондаренко,�А. Ю.�Танченко,�Н. А.�
Ткачук,� А.� В.� Набоков,� Лунев Е.О.� //� Вісник� Національного� технічного�
університету� «Харківський� політехнічний� інститут».� – Харків:� НТУ� «ХПІ». –
2017. – № 5. – С.�95–107.

Здобувачем� проведена� обробка� результатів� чисельних� досліджень� моста�
перевантажувача.

27. Бондаренко М. А.� Численное� моделирование� напряженно-
деформированного состояния� инновационных� тонкостенных� машиностроитель-
ных�конструкций�/�Р. И. Шейченко,�Н. А. Ткачук,�М. А. Бондаренко,�Е.А. Лунев�//�
Вісник� Національного� технічного� університету� «Харківський� політехнічний� ін-
ститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».���2017.�– № 12. – С. 137−145.

Здобувачем� проведена� обробка� результатів� чисельних� досліджень� вагона-
цистерни�для�перевезення�рідкої�сірки.

28. Бондаренко М. А.� Экспериментальные� исследования тонкостенных�
конструкций� /� Ю. Б. Гусев,� Р. И. Шейченко,� Н. А. Ткачук,� А. Ю. Танченко, 
А. В. Грабовский,� А. В.� Набоков,� М. А.� Бондаренко,� А. М. Головин,�
В. В. Шеманская�//�Вісник�Національного�технічного�університету�«Харківський�
політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».�� 2017. – № 14. – С. 140−155.

Здобувачем� проведена� обробка� та� аналіз� результатів� експериментальних�
досліджень�моста�крана-перевантажувача.

29. Бондаренко М. О.�Числові�дослідження�вантажного�вагону�/�А.�Д.�Чепур-
ний, Р.�І.�Шейченко,�Р.�В.�Граборов,�М.�А.�Ткачук,�М.�О.�Бондаренко,�А.�В.�Гра-
бовський,�Є.�О.�Луньов� //�Вісник Національного� технічного� університету� «Хар-
ківський�політехнічний�інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».�– 2017. –№�23.�– С.�47�55. 

Здобувачем�проведена�обробка�результатів�чисельних�досліджень�критого�вагона.
30. Бондаренко� М. О.� Расчетно-экспериментальная� верификация� динамиче-

ской� модели� корпуса� бронетранспоретера� /� М.А.� Бондаренко,� Е.В. Пелешко,�
А.Ю. Васильєв,�А.В.�Грабовський,�Р.В.�Граборов,�Ю.В. Веретельник,�В.В.�Посо-
хов�//�Вісник�Національного�технічного�університету�«Харківський�політехнічний�
інститут».�– Харків:�НТУ�«ХПІ».�– 2017. – №�32.�– С. 5�13.
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Здобувачем� проведені� розрахункові� дослідження� макета� верхньої� частини�
корпусу� бронетранспортера,� а� також� обробка� та� співставлення� результатів�
експериментальних�досліджень.

31. Бондаренко М. А. Решение� задач� анализа� и� синтеза� сложных� простран-
ственных�тонкостенных�конструкций�/�А.Д.�Чепурной,�В.И.�Сенько,�С.В.�Макеев,�
А.В.�Литвиненко,�Р.И.�Шейченко,�Р.В.�Граборов,�Н.А. Ткачук,�М.А. Бондаренко�//�
Вестник�Белорусский�государственный�университет�транспорта.���Гомель: БГУТ.
– 2017. – №2.�– С.�152–162.

Здобувачем� розв’язані� задачі� пошуку� раціональних� конструктивних� рішень�
для�каркасу�кузова�автобуса,�напіввагона,�корпусу�тягача.

32. Bondarenko M. Thin-walled structures: analysis of the stressed-strained state
and parameter validation / M. Tkachuk, M. Bondarenko, A. Grabovskiy, A. Vasiliev, 
R. Sheychenko, R. Graborov, V. Posohov, E. Lunyov, A. Nabokov // Східно-
Європейський�журнал�передових�технологій.�– Харків:�УДАЗТ.�� 2018. ��1/7�(91).
��С. 18�29.

Здобувачем� виявлені� залежності� характеристик�НДС від� варіювання� конс-
труктивних�параметрів�для�низки�тонкостінних�конструкцій.

АНОТАЦІЇ 

Бондаренко М.О.�Забезпечення�міцності�тонкостінних�конструкцій�шля-
хом� обґрунтування� параметрів� із� використанням� апроксимацій� поверхонь�
відгуку. – На�правах�рукопису.

Дисертація�на�здобуття�наукового�ступеня�кандидата�технічних�наук�за�спе-
ціальністю�05.02.09�– динаміка�та�міцність�машин.�Національний�технічний�уні-
верситет�«Харківський�політехнічний�інститут»,�Міністерство�освіти�і�науки�Ук-
раїни,�Харків,�2018.

Дисертація� присвячена� розробці� підходу� і� моделей� для� забезпечення� конс-
трукційної� міцності� складних� тонкостінних� машинобудівних� конструкцій,� що�
працюють� в� умовах� геометрично� та� фізично� нелінійної� поведінки� матеріалу, 
шляхом�обґрунтування�проектних�рішень.�Розроблений�підхід�базується�на�викори-
станні�математичної�моделі�напружено-деформованого�стану з�урахуванням�геомет-
ричної�та�фізичної�нелінійностей,�а�також�– методів�апроксимації�для�побудови�фун-
кцій,�що�описують�оцінювані�характеристики�досліджуваного�об’єкта. Різні�критерії, 
за�якими�проводиться�пошук�проектних�рішень (включаючи�характеристики�міцно-
сті,�жорсткості,�технологічні�та�економічні�чинники), вносяться�до�цільової�функції.�

У�процесі�пошуку�проектних�рішень�запропоновано�послідовно�використову-
вати�апроксимаційні�моделі�різного�ступеня�точності.�До�них�застосовується�роз-
роблений� алгоритм�пошуку� раціональних� параметрів,� який� враховує� особливості�
форми�поверхонь�відгуку,�що�спостерігаються�при�розв’язанні�прикладних�задач.

Розроблені�алгоритми�і�моделі�застосовані�для�розв’язання�тестових�та�прик-
ладних�задач.�Зокрема,�розроблені�рекомендації�для�каркасу�кузова�автобуса,�ванта-
жного�напіввагона,�каркасу�кабіни�трактора,�корпусів БТР-80 та тягача�МТ-Л.

Проведена розрахунково-експериментальна� верифікація розроблених� скін-
ченно-елементних�моделей.�
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Ключові� слова: прикладна� теорія� пружності,� міцність� машин,� напружено-
деформований�стан,� тонкостінна�машинобудівна�конструкція,� геометрична�нелі-
нійність,�фізична�нелінійність,�метод�скінченних�елементів,�метод�скінченних�рі-
зниць,�поверхня�відгуку,�апроксимація.

Бондаренко� М.А.� Обеспечение� прочности� тонкостенных� конструкций�
путем�обоснования�параметров�с�использованием�аппроксимаций�поверхно-
стей�отклика. ��На�правах�рукописи.

Диссертация�на�соискание научной�степени�кандидата�технических�наук�по�
специальности�05.02.09���динамика�и�прочность�машин.�Национальный�техниче-
ский�университет�«Харьковский�политехнический�институт»,�Министерство�об-
разования�и�науки�Украины,�Харьков,�2018.

Диссертация�посвящена�разработке�подхода и�моделей�для�обеспечения�кон-
струкционной�прочности�сложных�тонкостенных�машиностроительных�конструк-
ций,�работающих�в�условиях�геометрически и�физически нелинейного�поведения�
материала,� путем�обоснования�проектных� решений.� Разработанный� подход� бази-
руется�на�использовании�математической�модели�напряженно-деформированного�
состояния�с�учетом�геометрической�и�физической�нелинейностей,�а�также���мето-
дов�аппроксимации�для�построения�функций,� описывающих�оцениваемые�харак-
теристики� исследуемого� объекта.� Различные� критерии,� по� которым� проводится�
поиск�проектных�решений (включая�характеристики�прочности,�жесткости,�техно-
логические�и�экономические�факторы),�вносятся�в�целевую�функцию.

В�процессе�поиска�проектных�решений�предложено�последовательно�использо-
вать�аппроксимационные�модели�разной�степени�точности.�К�ним�применяется�раз-
работанный�алгоритм�поиска�рациональных�параметров,�учитывающий�особенности�
формы�поверхностей�отклика,�которые�наблюдаются�при�решении�прикладных�задач.�

Разработанные� алгоритмы�и� модели� применены�для� решения� тестовых�и� при-
кладных�задач.�В�частности,�разработаны�рекомендации�для�каркаса�кузова�автобуса,�
грузового�полувагона,�каркаса�кабины�трактора,�корпусов БТР-80 и тягача�МТ-Л.

Проведена� расчетно-экспериментальная� верификация�разработанных�конеч-
но-элементных�моделей.�

Ключевые� слова: прикладная� теория� упругости,� прочность� машин,� напря-
женно-деформированное� состояние,� тонкостенная� машиностроительная� кон-
струкция,�геометрическая�нелинейность,�физическая�нелинейность,�метод�конеч-
ных�элементов,�метод�конечных�разностей,�поверхность�отклика,�аппроксимация.

Bondarenko M.O. Thin-walled structures strength assurance by parameters
validation using response surfaces approximations. – Manuscript.

The thesis in qualification for a scientific degree of Candidate of Technical 

Science in speciality 05.02.09 ‒ dynamics and strength of machines, National Technical 

University�“Kharkiv�Polytechnical�Institute”,�Kharkiv,�2018.
The dissertation deals with the development of approach and models for providing of 

structural strength of complicated thin-walled machine-building structures, which operate in 
the conditions of geometric and physical nonlinearities using design solution validation. The 
developed approach is based on the use of mathematical model for stress-strain state taking 
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into account geometric and physical nonlinearities and methods of approximation for con-
structing functions describing the evaluated characteristics of the object under study. The 
various factors behind the search for design solutions (including characteristics of strength, 
rigidity, technological and economic factors), are being added into this function. 

During searching for design solutions it is proposed to successively use approxi-
mation models of various accuracy degrees. The developed algorithm for rational 

parameters search, which takes into account the peculiarities of the response surface
shape observed in solving applied problems, is applied to them. In this case, the solu-
tion is sought over the whole range of parameter changes. Thus, in the search process, 
global trends of changes in design decisions are taken into account, and not local ones, 
as in other approaches. This allows obtain a rational solution that is stable to changes in 
parameters, which are possible in course of design work and production conditions.

The developed algorithms and models are used for solving test and applied prob-
lems. In particular, recommendations for the body framing of the bus, freight car, the 
frame of the tractor cabin, the BTR-80 and MT-L hulls are developed.

Computational and experimental verification of developed finite-element models was 
carried out. The research was carried out at three objects: on the upper part of BTR-80 ar-
mored personnel carrier mock-up, and on the prototypes of BTR-3E hull and covered railcar.

During frequency characteristics studies, the oscillations excitation of the hull
mock-up was effected by rubberized drummer influence at certain points of structure.

With use of verified finite element models, the BTR-3E hull prototype was inves-
tigated. The experimental research technique provided impulsive action on the hull at a 
number of points, and fixation of time distributions of accelerations at these points by 
accelerometers. The results difference is in range of 8-12% for frequencies of free os-
cillations and for damping logarithmic decrement.

Computational studies, and then full-scale tests are also subject to the covered rail-
car prototype made with recommended settings. Average difference for displacement 
and stress is 15%.

Keywords: applied theory of elasticity, strength of machines, deformed state, thin-
walled mechanical engineering structure, geometric nonlinearity, physical nonlinearity, fi-
nite element method, finite difference method, response surface, approximation.


