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Отримані розрахункові співвідношення моментної схеми скінчених елементів (МССЕ)
універсального скінченого елемента (СЕ), які дозволяють визначати напруженодеформований стан (НДС) не тільки масивних і тонкостінних тіл, але й вісесиметричних
об’єктів складної структури, що поєднують масивні і тонкостінні елементи, з єдиних позицій просторової задачі теорії пружності. На основі розв’язання контрольних прикладів доведена достовірність результатів, отриманих на основі універсального СЕ і показана його
ефективність при розрахунку тіл складної структури.
Ключові слова: моментна схема скінчених елементів, універсальний скінчений елемент,
масивні і тонкостінні тіла, вісесиметричні об’єкти складної структури.

Вступ. Історично склалися два підходи до розгляду тіл складної структури на основі МСЕ:
- створення набору спеціалізованих СЕ, кожний з яких орієнтований
на апроксимацію конкретних об’єктів [1, 2, 3];
- застосування СЕ загального типу, що дозволяють розглядати поведінку конструкції з позицій механіки суцільного середовища [10, 11].
Використання кількох типів СЕ, що базуються на різних вихідних рівняннях (теорія пружності, пластин та оболонок, стержневих систем)
ускладнює правильний вибір розрахункової схеми, ускладнює формування умов контакту між окремими конструктивними елементами і крім цього як зазначено в роботі [5], приводить до громіздкості обчислювального
комплексу. Тому більш перспективним слід вважати орієнтацію на використання універсальних СЕ.
Безпосереднє використання просторових СЕ, матриці жорсткості
(МЖ) яких отримані виходячи із загальних співвідношень теорії пружності, без введення будь-яких припущень та гіпотез, в якості універсального
СЕ не економічно. Так використання кількох СЕ по товщині тонкостінних
і навіть відносно масивних конструкцій супроводжується невиправданим
збільшенням числа невідомих без суттєвого уточнення результатів розрахунку. Ефективнішим є підхід, що передбачає апроксимацію оболонкових
конструкцій одним просторовим СЕ по товщині [12]. Як показали дослідження ступінь поліномів, що апроксимують тангенціальні зміщення, в
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цьому випадку повинна бути не нижче другого порядку, що, хоча й в меншій мірі, але погіршує економічність даного варіанта СЕ. Зменшення
числа невідомих можна досягти зменшенням порядку поліномів до першого ступеня при одночасному корегуванні закону Гука, що базується на
умові дорівнювання нулю напружень обтиску [12]. Однак такі елементи
вже не можна вважати просторовими, оскільки по одному з напрямків
вноситься похибка, що не зникає при згущенні сітки. Огляд робіт, присвячених проблемі універсального СЕ розглянуто в роботі [4].
1. Статичні гіпотези МССЕ для універсального СЕ. Висока ефективність МССЕ при розрахунку, як масивних так і тонкостінних тіл, була
обґрунтована на основі розв’язку значної кількості контрольних прикладів [7, 8]. Але на відміну від розроблених типів просторових і оболонкових скінчених елементів при побудові розрахункових співвідношень універсального СЕ необхідно, використовуючи методику МССЕ, формулювати закон Гука окремо для нульових і лінійних членів розкладу деформацій і напружень в ряд Маклорена.
На відміну від статичної гіпотези про порівнювання нулю напружень
обтиснення по товщині оболонки, прийнятої в роботі [8], тут приймається, що напруження обтиснення постійні в межах СЕ:


 (, )  0 .
(1)
Це припущення для тонких оболонок з навантаженням, приведеним до
серединної поверхні, відповідає в класичній теорії оболонок умові рівності нулю нормальних напружень на ділянках, паралельних дотичній площині до серединної поверхні.
Застосування моментної схеми скінченних елементів (МССЕ) [9] дозволяє істотно підвищити ефективність чисельного дослідження комбінованих просторових конструкцій на основі МСЕ. Окрім того, МССЕ забезпечує відсутність деформацій при зміщенні тіла, як жорсткого цілого, а
також усуває явище “ хибного зсуву ”, що виникає при розрахунку тонкостінних конструкцій за допомогою просторових СЕ.
Закон Гука, що зв’язує фізичні компоненти нульових членів розкладу
напружень тензора напружень і тензора деформацій згідно МССЕ та їх
похідні в центрі елемента визначаються формулами:
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де коефіцієнти Ляме λ та μ визначаються через коефіцієнт Пуассона
  ( z i ' , T ) і модуль пружності матеріалу (модуль Юнга) E  E ( z i ' , T ) ,
які є функціями температури і координат:
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2. Універсальний СЕ. Розглянемо скінченні елементи (рис. 1). Будемо вважати, що компоненти тензора пружних сталих та визначник матриці, що складена з компонент метричного тензора g ij ,
дорівнюють значенням відповідних величин у центрі поперечного перетину СЕ:
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Застосування моментної схеми скінченних елементів (МССЕ) [9] дозволяє істотно підвищити ефективність чисельного дослідження комбінованих просторових конструкцій на основі МСЕ. Окрім того, МССЕ забезпечує відсутність деформацій при зміщенні тіла, як жорсткого цілого, а
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також усуває явище “хибного зсуву”, що виникає при розрахунку тонкостінних конструкцій за допомогою просторових СЕ.
Формули для обчислення вузлових реакцій r і коефіцієнтів матриці
жорсткості [ K ] n за формою співпадають з наведеними в роботі [7]:
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Суттєва відмінність цих виразів полягає в тому, що напруження визначаються за наступними формулами:
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2. Дослідження збіжності МССЕ при розрахунку комбінованих
об’єктів.
Як показали чисельні дослідження проведені на масивних і тонкостінних об’єктах, розглянутих в роботах [7, 8] збіжність універсального СЕ не
поступається об’єктно орієнтованим СЕ.
Швидкість збіжності МССЕ при розрахунку конструкцій із неоднорідного матеріалу визначаються шляхом порівнянь з результатами, отриманими на основі інтегрування диференційних рівнянь теорії пружності з
високим ступенем точності по методиці, що описана в роботі [6].
В якості об’єкта складної структури розглянуто порожнистий циліндр
(рис. 2), торці якого закріплені від зсувів в радіальному напрямку. Товщина циліндра дорівнює 11 см, внутрішній радіус R=20 см, довжина
H=40 см. Матеріал конструкцій в напрямку осі z2’ розподілений по двох
шарах: зовнішньому товщиною до h=1 см і внутрішньому товщиною
h1=10 см. Модуль пружності зовнішнього шару відноситься до модуля
пружності внутрішнього шару як 100:1, коефіцієнт Пуассона ν=0,3. Навантаження, розподілене вздовж твірної по синусоїді, прикладене до зовнішньої поверхні циліндра. Умови контакту забезпечуються рівністю переміщення на стику двох шарів.
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Апроксимуюча сітка, один з варіантів якої показаний на розрахунковій
схемі, написана таким чином, що по товщині зовнішнього шару приймається
завжди один елемент. За товщиною внутрішнього шару і в осьовому напрямку використовується рівномірна розбивка на скінчені елементи.
Результати розрахунку представлені на рис. 2 у вигляді кривих, що
відображають залежність
точності
визначення переміщення в точці з координатами z1’=0,
z2’=R+h1+h від числа елементів вздовж
твірної по відношенні до розв’язку,
Рис. 2.
отриманого за методикою [6]. Номер
кривої збігається з
кількістю елементів, прийнятих по
товщині внутрішнього шару. На рис.
3 зображені епюри
кільцевих σ3’3’ і
осьових σ1’1’ напружень на зовнішній поверхні циліндра. Наведені результати наглядно
Рис. 3.
демонструють
практично повне співпадіння результатів, отриманих обома методами.
3. Комбіновані вісесиметричні тіла складної структури.
В якості об’єкта складної структури розглянуто конструкцію занурюваного контейнера. На рис. 4 представлена розрахункова схема нероз’ємного з’єднання циліндричної оболонки зі скла з плоскою металевою заглушкою. Елементи з’єднання, включаючи матеріал опорного
прошарку, володіють різними механічними характеристиками. Розрахунок проводився в припущенні ідеальної пружності всіх складових частин
з’єднання і відсутності взаємного зміщення сполучених деталей на повер-
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хнях розділу. Оскільки міцність з’єднання в даному випадку цілком визначається міцністю елемента з крихкого матеріалу, руйнування якого
починається зазвичай з поверхні, основну увагу було приділено вивченню
напружень на бічній поверхні скляної циліндричної оболонки.

Рис. 4

Конструктивні параметри з'єднання такі: глибина защемлення оболонки L=2h, товщина бічних прошарків k1=0,25h, товщина прошарку на торці
k2=0,25h, де h=1 см - товщина оболонки. Передбачалося, що механічні
властивості елементів з’єднання характеризуються такими даними:
модулі
пружності:
кришки Е=2,1*105 МПа, прошарків
5
5
Е=0,035*10 МПа, оболонки - Е=0,8*10 МПа; коефіцієнти Пуасона: кришки - ν=0,3, прошарків - ν=0,34, оболонки - ν=0,22.
З
З
На рис. 4 показане розподілення кільцевих  і осьових  z напружень
B

B

на зовнішній поверхні оболонки та  ,  – на внутрішній поверхні.
Висновки. Чисельні дослідження, проведені на контрольних прикладах, показали, що результати, які отримані за допомогою універсального
СЕ на основі МССЕ дозволяють визначати НДС не тільки масивних і
тонкостінних тіл, але й вісесиметричних об’єктів складної структури, що
поєднують масивні і тонкостінні елементи, з єдиних позицій просторової
задачі теорії пружності. Результати розрахунку занурюваного контейнеру
дозволяють зробити висновок, що розроблена методика може бути використана при розрахунку відповідальних об’єктів сучасної техніки.
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Максимюк Ю.В.
РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ОСНОВЕ МОМЕНТНОЙ СХЕМЫ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Получены расчетные соотношения моментной схемы конечных элементов универсального конечного элемента, которые позволяют определять напряженно-деформированное
состояние не только массивных и тонкостенных тел, но и осесимметричных объектов сложной структуры, объединяющих массивные и тонкостенные элементы, с единых позиций
пространственной задачи теории упругости. На основе решения контрольных примеров,
доказана достоверность результатов, полученных на основе универсального конечного элемента и показана его эффективность при расчете тел сложной структуры.
Ключевые слова: моментная схема конечных элементов, универсальный конечный элемент, массивные и тонкостенные тела, осесимметричные объекты сложной структуры.

Maksymiuk Y.V.
THE CALCULATED RATIO OF UNIVERSAL FINITE ELEMENT BASED ON
MOMENT SCHEMES OF FINITE ELEMENTS
The calculated ratio of moment sheme of finite elements for universal finite element is obtained. It allows to determine the stress-strained state not only of massive and thin bodies, but
axisymmetric objects and complex structure, combining massive and thin elements with one voice
of spatial elasticity problem. On the basis of the control examples solution the reliability of the
results, obtained on the basis of universal finite element, and the efficiency of use for combine
structure objects was proven.
Keywords: moment sheme of finite elements, universal finite element, massive and thin body,
axially symmetric objects of combine structures.
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МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР
«Застосування ПОК SCAD в учбовому процесі та проектуванні»
22–23 жовтня 2015 р. в Київському національному університеті
будівництва і архітектури відбувся міжнародний семінар «Застосування ПОК
SCAD в учбовому процесі та проектуванні». В роботі семінару взяли участь
представники Технічного університету ім. Гідемінуса (Литва), Технічного
університету
ім. Костюшко
(Польща),
Київського
національного
університету будівництва і архітектури, Криворізького національного
університету, Національного транспортного університету, Одеської
державної академії будівництва і архітектури, Allbau Software GmbH
(Представництво в Україні), Megaline, Tekla Company (Представництво в
СНД),
ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД,
ГІПРОКОКС,
УКРГІПРОМЕЗ,
Метротоннельпроект,
НиколаевАгропроект,
ХАРЬКОВСТАЛЬПРОМ,
Южгипронииавиапром, АТ АРКАДА, НВТОВ СКАД, ПАТ КІЕП, ПАТ
Укрспецтоннельпроект,
ПАТ
«УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ»,
ПП
«Универсалинжиниринг», ТДВ «Інститут «Стройремпроект», ТОВ «БІКЦентр», ТОВ «Гідроінжинірінг», ТОВ Етуаль, ТОВ «ЗЕРНОВАЯ
СТОЛИЦА-ИНЖИНИРИНГ», ТОВ «Імперія води Україна», ТОВ Лира-софт,
ТОВ «Спецстроймонтаж-Украина», ТОВ «ТрансСтройКомплекс».
На семінарі були заслухані доповіді, присвячені організації будівельного
процесу на основі технології інформаційного моделювання будівель (BIM),
програмному забезпеченню Tekla, інформаційним технологіям в будівництві,
використанню SCAD Office при розрахунках будівель і гідротехнічних
споруд, рішенням BIM з Німеччини, автоматизованому формуванню
розрахункової моделі будівлі із монолітного і збірного залізобетону для
SCAD в системі Allplan, армуванню за результатами розрахунку SCAD в
Allplan, автоматизованій системі перевірки якості моделі Allcheck і взаємодії
учасників проектування на основі хмарної платформи BIM+, особливостям
реалізації і новим можливостям SCAD Office версії 21.1, новим можливостям
SCAD ++ при експертизі і розрахунках елементів залізобетонних і сталевих
конструкцій, оцінці депланацій перерізів, що примикають до вузлів, і
розподілу бімоментів у тонкостінних стрижневих системах, чисельному
моделюванню з використанням комплексу SCAD++, програмному
комплексу SCAD Office як частині курсу «Системи автоматизованого
проектування у будівництві», особливостям викладання та практичним
навичкам, електронному підручнику «Будівельна механіка», можливостям
Tekla Structure для проектування і виробництва металевих і залізобетонних
конструкцій, використанню три- і чотири- вузлових оболонкових скінченних
елементів для аналізу несучої здатності залізобетонних конструкцій.
Е.З. Криксунов, П.П. Лізунов
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Перельмутер В.А. Беседы о строительной механике
Москва, SCAD Soft. Издательство ассоциации строительных вузов. 2014, 252 с.
Книга, яка має підзаголовок «Короткий курс
для підвищення кваліфікації», містить розділи
присвячені основам статики і кінематики твердого тіла, методу скінчених елементів та нелінійним задачам будівельної механіки, питанням
стійкості та динамічного аналізу конструкцій. У
книзі обговорюються деякі принципові питання
сучасної будівельної механіки, які є важливими
для коректного використання сучасних скінчено
елементних програмних засобів. Метою книги є
поглиблене викладення основ тих методів, які
використовуються в розрахункових програмах з
акцентом на аналіз основних передумов і пояснення фізичного сенсу розрахункових операцій.
Зважаючи на це, книга не розрахована на студентів, які тільки приступили до вивчення курсу
будівельної механіки, а орієнтована на інженерів-будівельників, які вивчали університетський курс будівельної механіки і мають бажання покращити свою підготовку. Книга також може бути рекомендована
аспірантам і магістрантам будівельних вузів і служити для них навчальним посібником.

