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АНОТАЦІЯ 

 

Остос О. Х. Зв’язана термомеханічна поведінка еластомерних 

елементів конструкцій із початковими напруженнями при циклічному 

навантаженні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика» (11 – Математика та статистика). 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню задач про вимушені 

резонансні коливання і дисипативний розігрів шарнірно опертих 

в’язкопружної еластомерної прямокутної пластини та циліндричної 

оболонки, що знаходяться під дією попередніх мембранних навантажень. 

Постановка задачі ґрунтується на використанні гіпотез Кіргхофа-Лява та 

концепції комплексних модулів, які застосовуються для опису циклічної 

реакції в’язкопружного матеріалу на гармонічне навантаження. 

Досліджується механічна стаціонарна і теплова як стаціонарна, так і 

нестаціонарна поведінка пластини та оболонки.   

 Як типовий представник еластомерних матеріалів в роботі вибрано 

поліетилен в умовах гармонічного навантаження. Вибір еластомерних 

матеріалів, з яких складаються пластина та оболонка, пояснюється низкою їх 

специфічних властивостей, серед яких найбільш важливою є та, що при 

циклічному навантаженні частина механічної енергії внаслідок внутрішнього 

тертя переходить в теплову, тобто спостерігається явище саморозігріву чи 

дисипативного розігріву.  

При розв’язанні задачі про коливання циліндричної оболонки її 

геометричні параметри, навантаження і прогини є такими, що дозволяють 

використовувати гіпотези Кіргхофа-Лява.  

В осесиметричній постановці вважається, що присутнє мембранне 

зусилля як наслідок прикладеного розтягувального або попереднього 
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навантаження. Механічні коливання оболонки збуджуються поверхневим 

тиском, що гармонічно змінюється в часі з амплітудою, яка розподілена за 

деяким законом по поверхні пластини, та круговою частотою, близькою до 

резонансної. 

Контур оболонки вважається шарнірно опертим та теплоізольованим, а 

на лицьових поверхнях відбувається конвективний теплообмін із 

навколишнім середовищем сталої температури.  

На першому етапі розв’язуємо задачу механіки. Застосування теорії 

Доннелла-Муштарі-Власова і концепції комплексних модулів та амплітуд 

дозволяє отримати комплексний аналог рівняння поперечних коливань 

оболонки при гармонічному навантаженні. Отримане диференціальне 

рівняння є рівнянням четвертого порядку в частинних похідних, де 

невідомою величинами виступають амплітуди прогину та функція напружень 

Ері. Ці два рівняння зводяться до розв’язувального диференціального 

рівняння восьмого порядку відносно однієї невідомої – переміщення, що є 

функцією просторових координат. 

Отже, механічна задача коливань циліндричної оболонки описується 

двома наборами рівнянь: статичними (для початкового стану) та 

коливальними, які містять доданки, що враховують початковий стан.  

Оскільки задача резонансних коливань оболонки розглядається за умов 

шарнірного опирання, то для їх тотожного задовільнення, розв’язок 

вибирається у вигляді розвинення в ряд по синусах по осьовій координаті. 

Комплексне рівняння коливань переписується у вигляді системи двох рівнянь 

відносно дійсної та уявної частин комплексної амплітуди, тобто замість 

одного комплексного рівняння, отримано систему двох дійсних рівнянь.  

На другому етапі  розв’язується задача стаціонарної або нестаціонарної 

теплопровідності, в якій знайдені амплітуди кінематичних і силових 

характеристик використано для побудови дисипативної функції – джерела 

тепла. При цьому оскільки товщина оболонки мала, то приймається 
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припущення про сталість температури по товщині. Ця задача для описаних 

граничних умов розв’язується чисельно методом скінченних різниць.  

Побудовано розподіли кінематичних і силових параметрів, а також 

температури вздовж осьової координати. Повторюючи розв’язок задачі для 

різних значень частот, побудовано амплітудно- і температурно-частотні 

характеристики (АЧХ і ТЧХ) коливань оболонки в околі декількох нижніх 

значень резонансної частоти при різних значеннях зовнішнього тиску та 

попереднього навантаження. Досліджено залежність максимальної 

температури розігріву оболонки від зовнішнього навантаження при постійній 

частоті коливань, а також залежність максимальної температури 

вібророзігріву від попередніх напружень як на спадній так і зростаючій 

гілках характеристики. Для забезпечення працездатності оболонки обрано 

такі режими коливань, при яких рівень розігріву не перевищує критичного 

значення. Критичні рівні попередніх напружень та навантажень визначено по 

точках перетину ТЧХ з лінією критичного значення температури.  

Для визначення ресурсу конструкції в режимі вимушених коливань для 

закритичних значень навантаження розв’язано нестаціонарну задачі 

теплопровідності. Для нестаціонарної задачі побудовано криві еволюції 

температури в часі для різних значеннях зовнішнього тиску і попередніх 

навантажень. Побудовано осьові розподіли температури в певні моменти 

часу. З’ясовано, що для кожної форми коливань точка максимального 

розігріву знаходиться в пучності переміщень.  

В роботі вважається, що втрата роботоздатності конструкції за 

тепловим критерієм відбувається при досягненні максимальною 

температурою значення 100С (температура плавління поліетилену становить 

120С). Для оцінки витривалості при закритичних значеннях навантаження 

для різних величин попередніх напружень використано діаграми Веллера, які 

зв’язують рівень навантаження з кількістю циклів коливань до руйнування. 

Ці діаграми побудовані для різних значень закритичного навантаження і 

попередніх напружень. Встановлено, що попередні напруження суттєво 
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впливають на роботоздатність конструкції, зсуваючи АЧХ, тобто змінюючи 

динамічність задачі, і зсуваючи діаграми Веллера до або від початку 

координат. 

Як частинний випадок постановки зв’язаної задачі термомеханіки для 

оболонок, сформульовано постановку аналогічної задачі для прямокутних 

пластин. Геометричні параметри пластини і рівні навантаження дозволяють 

використовувати гіпотези Кіргхофа-Лява. 

На пластину діють попередні мембранні розтягувальні зусилля в 

площині пластини, а саме: нормальні та зсувні навантаження, за допомогою 

яких моделюється наявність виниклих при виготовленні чи попередньо 

наведених напружень. На пластину діє зовнішнє навантаження, яке 

змінюється за гармонічним законом в часі з частотою, близькою до 

резонансної. Амплітуда навантаження  розподілена по поверхні згідно 

певного закону.  

Контур пластини є теплоізольованим. На лицьових поверхнях пластини 

відбувається конвективний теплообмін із зовнішнім середовищем сталої 

температури.  

Задачу розв’язано у два етапи: спочатку розв’язується задача механіки 

про вимушені резонансні коливання пластини при наявності попередніх 

напружень. В’язкопружні властивості матеріалів описуються інтегральними 

операторами лінійної в’язкопружності, які у випадку гармонічного 

деформування матеріалу зводяться до множення комплексних величин. 

Застосування варіаційного принципу дозволило отримати рівняння 

поперечних коливань прямокутної пластини. Отримане диференціальне 

рівняння є рівнянням четвертого порядку в частинних похідних, де 

невідомою величиною виступає прогин, що є функцією від просторових 

координат. 

Таким чином, у випадку незалежних від температури властивостей 

матеріалу при постійній температурі по товщині пластини механічна задача 

розпадається на дві: задачу про плоский напружений стан та задачу про згин. 
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Задача про плоский напружений стан визначає попередній напружений стан, 

на який накладається згин, викликаний розподіленим поперечним 

навантаженням, що змінюється за гармонічним законом в часі. 

У випадку гармонічного навантаження стаціонарні коливання 

досліджено із застосуванням концепції комплексних модулів та комплексних 

амплітуд. При цьому використовуються комплексні аналоги основних 

польових величин і параметрів, а в рівнянні коливань з’являються доданки 

пропорційні добутку квадрату частоти і переміщення замість інерційних 

членів. Постановка задачі замикається заданням граничних умов у 

комплексній формі. 

При розв’язанні механічної задачі для тотожного задовільнення 

граничних умов розв’язок вибирається у вигляді розвинення в ряд по синусах 

від просторових координат. Комплексне рівняння коливань зводиться до 

системи двох дійсних рівнянь відносно дійсної та уявної частин комплексної 

амплітуди переміщення. Це рівняння містить доданки, які залежать від 

попередніх напружень. При чому доданки, що визначають зсувне поперечне 

навантаження виражаються через косинуси просторових координат, які є 

ортогональними до вибраної функції форми і тому не впливають на розв’язок 

задачі.  

На другому етапі знаходиться розв’язок задачі стаціонарної  або 

нестаціонарної теплопровідності. Для цього дисипативну функцію виражено 

через амплітуди кінематичних і силових характеристик. Вважаємо 

температуру сталою по товщині, оскільки розглядається випадок тонких 

пластин. У такий спосіб визначається стаціонарне температурне поле в 

прямокутній пластині, яка коливається на частоті, близькій до частоти 

відповідного резонансу. Для характеризації процесу вібророзігріву рівняння 

нестаціонарної теплопровідності при даних граничних умовах розв’язано 

чисельно за допомогою явної двовимірної скінченно-різницевої схеми. 

Побудовано розподіли кінематичних і силових величин, а також 

температури по просторових координатах. Для різних значень частот 
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зовнішнього збудження побудовано амплітудно- і температурно-частотні 

характеристики коливань пластини в околі перших кількох нижніх значень 

резонансних частот для різних рівнів зовнішнього навантаження та 

попередніх зусиль. Дослідження проведено для різного співвідношення 

сторін прямокутної пластини. Критичне значення навантаження визначається 

за тепловим критерієм: втрата роботоздатності відбувається при досягненні 

максимальним значенням стаціонарної температури певного критичного 

рівня, який узгоджується з температурою плавління матеріалу пластини. 

Досліджено поведінку АЧХ та ТЧХ в широкому інтервалі значень 

попередніх напружень, коефіцієнту відношення попередніх напружень по 

осях пластини і коефіцієнту відношення сторін прямокутної пластини. 

Розраховано залежність максимальної температури розігріву пластини від 

амплітуди навантаження при сталій частоті коливань, а також залежність 

максимальної температури вібророзігріву від рівня попередніх зусиль як на 

спадній так і на зростаючій гілках АЧХ. Досліджено як режим фіксованої 

частоти, так і режим автопідстроювання частоти зовнішнього збудження.  

Для визначення ресурсу конструкції розв’язано нестаціонарну задачу 

теплопровідності для закритичних значень зовнішнього навантаження. 

Побудовано еволюцію просторових розподілів температури в часі. 

Досліджено еволюцію максимальної температури для різних значень 

попередніх зусиль, зовнішнього навантаження і геометричних параметрів 

пластини. Встановлено, що точка максимального розігріву для кожної моди 

коливань знаходиться в пучності переміщень. При рівних значеннях 

амплітуди зовнішнього збудження рівень розігріву для основної моди 

коливань є найбільшим.  

Для оцінки витривалості для даної конструкції при закритичних 

навантаженнях для різних величин попередніх зусиль побудовано діаграми 

Веллера як на зростаючій, так і спадній гілках амплітудно-частотної 

характеристики. З’ясовано, що попередні напруження суттєво впливають на 
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працездатність конструкції, зсуваючи АЧХ і діаграми Веллера до або від 

початку координат.  

Ключові слова: резонансні коливання, попередні зусилля, еластомерні 

матеріали, гармонічне навантаження, комплексні модулі, в’язкопружна 

пластина, циліндрична оболонка, дисипативний розігрів, температура 

вібророзігріву, нестаціонарна теплопровідність. 

 

ANNOTATION 

 

Ostos O. Kh. Coupled thermomechanical behaviour of prestressed 

elastomeric structural elements under cyclic loading. – Qualification scientific 

work with the manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in speciality 113 “Applied 

Mathematics” (11 – Mathematics and Statistics). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to solving the problems of forced resonant vibrations 

and dissipative heating of hinged viscoelastic elastomeric rectangular plates and 

cylindrical shells with account of membrane prestresses. The problem statement is 

based on the standard Kirchhoff-Love hypotheses and concept of complex moduli 

that are used to describe the cyclic response of a viscoelastic material to harmonic 

loading. Mechanical stationary and thermal behaviour of both steady-state and 

transient thermal response of plate and shell are investigated. 

As a typical representative of elastomeric materials in the work under 

conditions of harmonic loading polyethylene was chosen. The choice of 

elastomeric materials that make up the plate and shell is explained by a number of 

their specific properties, among which the most important is that under cyclic 

loading part of the mechanical energy due to internal friction turns into heat, i.e. 

the phenomenon of self-heating or dissipative heating. 
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When solving the problem of vibrations of a cylindrical shell, its geometric 

parameters, loads and deflections are such that allow the use of Kirchhoff-Love 

hypotheses. 

In the axisymmetric statement, it is assumed that there is a membrane force 

as a consequence of the applied tensile or preliminary force. The mechanical 

vibrations of the shell are excited by the surface pressure, which changes 

harmoniously over time with the amplitude, which is distributed according to some 

law on the surface of the plate, and the circular frequency close to the resonant. 

The contour of the shell is considered to be hinged and heat-insulated, and 

convective heat exchange with the environment of constant temperature takes 

place on the front surfaces. 

In the first stage, we solve the problem of mechanics. The application of the 

Donnell-Mushtari-Vlasov theory and the concept of complex modules and 

amplitudes allows to obtain a complex analogue of the equation of transverse 

vibrations of the shell under harmonic loading. The obtained differential equation 

is a fourth-order equation in partial derivatives, where the deflection amplitudes 

and the Erie stress function are unknown. These two equations are reduced to an 

eighth-order solving differential equation with respect to one unknown, 

displacement, which is a function of spatial coordinates. 

Thus, the mechanical problem of vibrations of a cylindrical shell is described 

by two sets of equations: static (for the initial state) and oscillatory, which contain 

terms that take into account the initial state. 

Since the problem of resonant vibrations of the shell is considered under the 

conditions of hinged resistance, for their identical satisfaction, the solution is 

chosen in the form of development in a series of sines along the axial coordinate. 

The complex equation of oscillations is rewritten as a system of two equations 

relative to the real and imaginary parts of the complex amplitude, i.e. instead of 

one complex equation, a system of two real equations is obtained. 

In the second stage, the problem of steady-state or transient thermal 

conductivity is solved, in which the found amplitudes of kinematic and force 
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characteristics are used to construct a dissipative function - a heat source. In this 

case, since the thickness of the shell is small, it is assumed that the temperature is 

constant in thickness. This problem for the described boundary conditions is solved 

numerically by the finite difference method. 

Distributions of kinematic and force parameters, as well as temperatures 

along the axial coordinate are constructed. Repeating the solution of the problem 

for different values of frequencies, the amplitude and temperature-frequency 

characteristics (AFC and TFC) of the vibrations of the shell in the vicinity of 

several lower values of the resonant frequency at different values of external 

pressure and prestress.  

The dependence of the maximum heating temperature of the shell on the 

external loading at a constant vibration frequency, as well as the dependence of the 

maximum vibroheating temperature on the previous stresses on both the 

descending and increasing branches of the characteristic are investigated. To 

ensure the efficiency of the shell, such modes of vibration are selected, in which 

the heating level does not exceed the critical value. The critical levels of 

prestresses and loads are determined by the points of intersection of the TFC with 

the line of the critical temperature value. 

A transient thermal conductivity problem is solved to determine the fatigue 

life of the structure in the mode of forced vibrations for overcritical values of the 

loading. For the transient thermal problem, the curves of temperature evolution in 

time for different values of external pressure and prestresses are constructed. Axial 

temperature distributions at certain points in time are constructed. It was found that 

for each form of vibration, the point of maximum heating is in the angular 

displacement. 

In the work it is considered that the loss of serviceability of the structure 

according to the thermal criterion occurs when the maximum temperature reaches 

100С (melting point of polyethylene is 120С). Weller diagrams are used to 

estimate the endurance at overcritical load values for different prestressing values, 

which relates the load level to the number of cycles of vibrations before failure. 
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These diagrams are constructed for different values of overcritical loading and 

prestressing. It is established that the prestresses significantly affect the 

performance of the structure, shifting the AFC, i.e. changing the dynamics of the 

problem, and shifting the Weller diagrams to or from the origin. 

As a partial case of the related problem of thermomechanics for shells, the 

formulation of a similar problem for rectangular plates is formulated. The 

geometric parameters of the plate and load levels allow the use of Kirchhoff-Love 

hypotheses. 

The plate is subjected to preliminary membrane tensile forces in the plane of 

the plate, namely: normal and shear loads, which are used to simulate the presence 

of stresses arising during manufacture or pre-induced. The plate is subjected to an 

external load, which varies according to the harmonic law over time with a 

frequency close to the resonant. The amplitude of the load is distributed on the 

surface according to a certain law. 

The contour of the plate is insulated. Convective heat exchange with the 

external environment of constant temperature takes place on the front surfaces of 

the plate. 

The problem is solved in two stages: first, the problem of mechanics on 

forced resonant vibrations of the plate in the presence of prestresses is solved. The 

viscoelastic properties of materials are described by integral operators of linear 

viscoelasticity, which in the case of harmonic deformation of the material are 

reduced to the multiplication of complex quantities. The application of the 

variation principle allowed to obtain the equation of transverse vibrations of a 

rectangular plate. The obtained differential equation is a fourth-order equation in 

partial derivatives, where the deflection is an unknown quantity, which is a 

function of the spatial coordinates. 

Thus, in the case of temperature-independent properties of the material at a 

constant temperature on the thickness of the plate, the mechanical problem is 

divided into two: the problem of flat stress and the problem of bending. The flat 

stress state problem determines the prestress state on which the bend caused by the 
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distributed transverse load, which varies according to the harmonic law over time, 

is superimposed. 

In the case of harmonic loading, steady-state vibrations are investigated 

using the concept of complex moduli and complex amplitudes. This uses complex 

analogues of the basic field quantities and parameters, and in the equation of 

vibrations there are terms proportional to the product of the square of the frequency 

and displacement instead of inertial terms. The problem statement is closed by 

setting boundary conditions in a complex form. 

When solving a mechanical problem for the identical satisfaction of 

boundary conditions, the solution is chosen in the form of a series of sines from the 

spatial coordinates. The complex equation of vibrations is reduced to a system of 

two real equations with respect to the real and imaginary parts of the complex 

displacement amplitude. This equation contains terms that depend on the 

prestresses. Moreover, the terms that determine the shear transverse load are 

expressed through the cosines of the spatial coordinates, which are orthogonal to 

the selected function of the form and therefore do not affect the solution of the 

problem. 

The second stage is the solution of the problem of steady-state or transient 

thermal conductivity. For this purpose, the dissipative function is expressed in 

terms of the amplitudes of the kinematic and force characteristics. We consider the 

temperature to be constant in thickness, since the case of thin plates is considered. 

In this way, a stationary temperature field in a rectangular plate is determined, 

which oscillates at a frequency close to the frequency of the corresponding 

resonance. To characterize the process of vibroheating, the equation of transient 

thermal conductivity under these boundary conditions is solved numerically using 

an explicit two-dimensional finite-difference scheme. 

Distributions of kinematic and force quantities, as well as temperatures by 

spatial coordinates are constructed. For different values of external excitation 

frequencies, the amplitude and temperature-frequency characteristics of plate 

vibrations in the vicinity of the first few lower values of resonant frequencies for 
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different levels of external load and prestresses are constructed. The study was 

performed for different ratios of the sides of a rectangular plate. The critical value 

of the load is determined by the thermal criterion: the loss of performance occurs 

when the maximum value of the stationary temperature reaches a certain critical 

level, which is consistent with the melting point of the plate material. The 

behaviour of AFC and TFC response in a wide range of values of prestresses, the 

ratio of prestresses on the axes of the plate and the ratio of the sides of a 

rectangular plate. The dependence of the maximum heating temperature of the 

plate on the load amplitude at a constant vibration frequency is calculated, as well 

as the dependence of the maximum vibroheating temperature on the level of 

prestresses on both descending and increasing frequency response branches. Both 

the fixed frequency mode and the mode of automatic tuning of the external 

excitation frequency are investigated. 

To determine the fatigue life, the transient thermal conductivity problem for 

overcritical values of external load is solved. The evolution of spatial temperature 

distributions over time is constructed. The evolution of the maximum temperature 

for different values of preliminary forces, external load and geometrical parameters 

of the plate is investigated. It is established that the point of maximum heating for 

each mode of vibrations is in the angularity of displacements. At equal values of 

the amplitude of the external excitation, the heating level for the main mode of 

vibrations is the largest. 

To assess the endurance for this structure at overcritical loads for different 

values of preliminary efforts, Weller diagrams are constructed on both the 

ascending and descending branches of the amplitude-frequency characteristic. 

Prestresses have been found to significantly affect structural performance by 

shifting the frequency response and Weller diagrams to or from the origin. 

Key words: resonance vibration, prestresses, elastomeric materials, 

harmonic loading, complex moduli, viscoelastic plate, cylindrical shell, dissipative 

heating, temperature on vibration, nonlinear heating. 
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