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у пружному екiнченному цилiндрi за

нягргву частннн бiчноi поверхнi

Запропоновано niдхiд до побудови аналипич

ного розв 'язку осеcuметрuчноi' задач! термо

пружност! дм суцтьного цитндра скшченноз

довжини у випадку нагрзву частини бiчноi' nо

верхни 3 використанням .«етоду перехресноё су

перпозицй розв 'язок задач! для напружень знай

дено у вигляд! сум ряд!« Фур 'Е: та Бесселя - Дiнi.

Для визначення коефписнт!в цих рндю отрима

но нескзнченну систему лиийних алгебричних pi
внянь, дм розв 'язання яко: застосовано моди

фiкованuй метод редукцй.
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Ветуп

Побулова розв'язкiв переважноi бiльшocтi ДВО

та тривимтрних крайсвих задач теорй пружностi

й термопружностi зазнас усклалнення у випадку,

коли крайов! умови задано негпадкими чи роз

ривними функцiями. Це пов'язано iз повiльним

асимптотичним згасанням коефппенпв розви

нень заданих на межi тiла функцiй у ряди при

використаннi методу вiдокремлення змiнних, що

негативно позначасться на ефективнocтi отрима

них розв'язкiв крайових задач, особливо для тiл

екiнченних розмiрiв з кутовими точками.

У цiй стап; розвинуто методику побудови

аналiтичного розв'язку осесиметрично! задачi

тсрмопружностi для суцiльноrо скiнченного ци

лiндра з теплоiзольованимн торцями за HarpiBy
бiчноi поверхн; по рiвновiддалснiй Biд TopuiB
частинi бiЧRоi поверхнi . Уся поверхня цилiндра с

вiльною вiд силових навантажень. У випадку без

межно довгого цилiндра задачу про осесиметрнч

ний HarpiB частини бiчноi nOBepXHi розв 'юано в

[1] за сталого розподiлу температурного поля у

межах термiчно навантаженоi дiлянки бiчноi' по-

<!:I Ю. В. Токовий, 2013
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верхнт, для сктнченного цилiндра таку задачу iз

використанням методу суперпозицй розв 'язано у

робoтi [2] . Для розв 'язання отриманог у результа

тi застосування такого пiдxоду несктнченног си

стеми лiнiйних алгебричних рiвнянь, яка вiдобра

жас зв'язок ваявних у виразах для шуканих ком

понент тензора напружень вшьних сталих iз кра

йовими умовами, використано алгоритм просто!

редукцП, якнй не забезпечус прийнятиоi точностi

задоволення крайових умов для дано. задачi вна

слiдок слабкого асимптотичного згасання вiдпо

вiдних коефiцiснтiв розвинень крайових умов у

ряди за радiалЬRОЮ та осьовою координатами.

Тут для подолання цici нроблеми використано

алгоритм нокращеноi редукцП, ЯКНЙ базу(ться на

теорй лiмiтант та законi асимmотичних виразiв

Б. М. Кояловича i розвинугий в роботах А. Ф.

Улiтка [3]. Цей пiдxiд враховус асимmотичну

поведiнку невiломих нескiнченноi алгебричноi'

системи рiвнянь i значно пiдВИЩУ( ~ективнiсть

розв 'язку. У випадку силовоi задачi такий пiдxiд

внкористано, зокрема, у роботах [4,5].
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(5)

(6)
r=a,

z=±h.

a~ =~~)(a.z),

o~=O,

а;= -a~Т)(a, z),

а; = -a~Т)(г, ±h),

(1)

де К= aE/(I -У); V , (l - коефппснти Пуассона та

лiнiйного температурного розширення.

(2) Напруження (5) спричинюють виникненвя зу-

силь на бiчнiй поверхнi та ториях цилiндра. Задля

забезпечення умов вшьно) вiд напружень поверх

Hi цилiндра, скорисгаемося поданням (4), взявши
для складових, позначених зiрочкою, крайовi умо

ви у виглядi

дТ =0 z=±haz' ,

{
t (Z), z е [-110, ho],

Т= о, ze[-h,h]\[-ho'ho], г=а,

Постановка задачi

Розтлянемо ПРУЖННЙ суцшьний цилiндр сктн

ченно] довжини о ::; г :; а, о ::; е:; 27(, Iz 1$ h ,
вщнесений до цилiндричноi системи координат

(г, О, z). Tyr г, z - безрозмiрнi радiальна та

осьова координати, а та 2h - вiдповiдно безроз

MipHi радiус та довжина TBipHoi цилiндра. Торш

цилiндра вважаемо теnлоiзольованими

де h" $h, а функшя 't"(z) с гладкою та непарною.

Ставиться задача визначення напруженого стану

цилiндра внаслiдок стацюнарного розподiлу тем

ператури, спричнненого крайовими умовами (1),
(2) за вщсугносп зовнiшнiх зусиль на поверхн!

цилiндра.

а на бiчнiй поверхн] пiдтримуcrься температура,

задана наступним законом :

Побудова розв'язку

Внаслiдок крайових умов (1), (2) розподiл тем

ператури i, ЯК наслщок, шуканий напружений

стан с симетричними вщносно oci цилiндра. Тем

пературне поле знайдемо зi сташонарного piB
няння теплопровiдностi [6] у виглядi розвинення

в ряд Фур'с

~ lo(knr)
Т=То+ k.,,- -Tncosknz, (3)

n~llo(kna)

де (To,Tn} =itT(z){1,2coSknz}dz , kn=nn/h,

1тег) - модифiкована функцiя Бесселя першого

роду т-го порядку.

для визначення напруженого стану цилiндра

внаслщок дii температурного поля (3) використа

смо кпасичний пiдxiд [6, 7], якИй полягас у по
даниi компоненпв тензора напружень у вигляш

двох складових

a~ = а; +a~T" а,., = a~ +a~), 13 = {г, в, z} . (4)

Складов] з верхн-м шдексом (Т), спричиненi гра

линтом температури (3), знайдено з використан

ням петеншалу Папковича - Гудьсра у виглядi

Для визначення ЦИХ складових розв'язку вико

ристаемо метод перехресног суперпозицй [6, 7].
Скористаемось виразом [7] бiгapмонiчноi функцii'

Лява

3 2 ~ JоСЛI)
Х(г,z) =Воz+D.,--z+Хs+hL.УjRj(z) 3 +

j"1 л.JоСА.jа)

00

+aL(-l)nk;JХnSn(г)siпknz, (7)
n .:;::)

де

Во, Do, }j, ХN и, п =1, 2, ...) - невщом] коефнпсн

ти; Л. j - додатнi корен! рiвняния J1(л.а) = О; Jo(r),

J1(r) - функцй Бесселя першого роду нульового i

першого порядкiв, sn=(-J)nт.,[knа/2+Цknа)/lо(knа)] .

Вирази для компоненпв тензора нanружснь вста

новимо iз використанням (7) та спiввiдношень

• д ( 2 д2х) . д ( 2 д2х)а =- v'V х-- а =- (2-v)'V 'У--
r дZ дr2 ' Z дz .. дг2 '
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(12)

liт Х; = lim У} = G = const ~ О .
n-+Ф j~

р. =d(l;(kna)-IJ-21-V i'l. = JLcth л. h +~
n l~(kna) k;' J л.j } sh2л.i '

f, = 10 g =7: + I(-I)·T (l+-.L l t(kna)J
о 2' о о .=1 n kna / 0(kna) ,

j,' = (-I)·k.аТn (lo(kna) _ll(k.a»),
• 2 lt(k.a) 10 (knu)

• __ 2Л-; f- (-I)nknТ. lt (kna)
gj - ~ 2 2 2 (k .

а .=1(kn +л.) /0 па)

Побудова розв'язку системи рiвнянь (9) не

викликас ускладнень. Для розв'язання ж несктн

ченно! системи рiвнянь (10) скористаемося алго

ритмом удосконаленот редукцii [3, 6, 7], який

грунтуеться на застосування закону асимптотич

них виразiв Б. М. Кояловича

де

де х. =0(1), п --+00 , У} = 0(1), j --+00. Внаслщок

пщстановки (11) в систему (10) остання набувас

витляду

Р ~ 4k;Yj 2(I+v)G
х -~ + Ij!.,

• n j =l(k; +л.;i k;

~ 4л.;хn 2G
уji'lг~(e +л.2)2 +"]! = 0 ,

n-",I n) J

( )f- xn f-Yj G(I +V 4 а4 )
I+v ~4+~4+ 9йh +192 =у,

n-tkn J=I Л-J

Слiд зауважити, що сфективнiсть такого гпд

ходу залежить вiд швидкосп згасання вiльних

членiв у рiвняннях сиетеми (10), якi виражаються

через коефiцiенти розвинень крайсвих умов у

(8) вщповщн! ряди. Внаслшок розривнocтi чи не-

гладкосп крайсвих умов таке асимпготичне зга

сання с довол . повiльним , що суттево ускладнюс

побулову розв 'язку сиетеми (1О). для подопання

цici проблеми скористасмось пщходом [3-5] ,
згшно з яким иерейдемо до нових змiнних

(9)

(10)

n= 1,2, ... ,

j=I,2, ... ,

{
6УВо - 2(1- 2v)Do= 10 ,
6(1- У)ВО +4(2 - v)Dо= go,

. а ( 2 1дх) . а ( ...,2 а2х)(J =- уУ' у--- (J =- I-v)v у-- .
0& "-гаг' пдr "-jJz2

Знайденi у такий спосiб догичн] напруження

тотожно задовольняють умови (6) на повнiй по

верхи! цилiндра, а радiальнi та осьов] напружен

ня набувають вигляду

де

Пшстановкою виразiв (8) у крайов] умов" (6),
прав] частини ЯКИХ попередньо розвинуто у ряди

Фур'с за осьовою та Бесселя - за рашальною ко

ординатою, прихолимо до двох систем лiнiйних

алгебричних рiвнянь, перша з яких для елемен

тарних частин напружень мае вигляд
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Зауважимо, що вiлънi члени системи (12) зга

сають, принаймнi, на порядок швидше, пiж у сис

тем! (10), внаслiдок чого система (12) Е регу

лярною i може бути розв'язаною з використан

ням алгоритму простог редукцii, поклавши Хn"'" О

(n> N) та У/" О (}> J), де N та J - певнi зна

чення вiдповiдних iндексiв . Пiсля визначення на

борiв { -Х1 " " , XN, О, ...}, {Y\""'YJ 'O, ...} та сталот

G iз (12) , на основ] (11) знайдемо коефцпенти

напруженъ (8).

Числевий приклад

Розглянемо розрахунок напруженого стану

цилiндра а = h = 1 У випадку нагртву бiчно! по

верхн: (2), де I)'t(z)='to =const та 2) 't(z)=

= -3(Z2 -hg)'tol(2~) i ho = 1/2. Розподiли рапт

альних напружень за осъовою координатою на

ведено на рис. 1.
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ного рашусу. Слiд вiдзначити, що використавня

запропонованого пiдходу дозволило розрахувати

напружений стан з похибкою 0,1% задоволення

напруженнами(8) крайсвих умов (6) за N=J =5 .

ВИСНО80К

Методом удоековаленог редукцй розв'язано

нескшченну систему лiнiйних алгебричних ртв

нянь, до яко! зводиться осесиметрична задача

термопружностi для суцiлъного цилiндра сюн

ченнот довжини за негладкого та розривного тем

пературного навантаження бiчно! поверхнi. Ви

користання такого пiлxоду дозволяс здiйснювати

розрахуиок напруженого стану у цишндрт з висо

кою точнiстю задоволення крайових умов за за

стосування до розв'язаяня вказанот пескiнченноi

сиетеми алгоритму простог редукцй з урахуван

ням невеликот кiлькостi ртанянь та невiдомих.

Список використаних джерел

Рис. 1. Розподiл радiальних напружень у цилiндрi

за осъовою координатою

Розрахованi напружения эадовольняють одно

piднi крайовi умови i з вiддаленням Biд бiчно! по

верхнт чинятъ розтяг у межах натрпот дiлянки

z Е [-ho, ho] та стиск за iT межами . При цьому

нanруження поблизу серединного поперечного

перерiзу цилiндра Е бiльшими у випадку функцil

HaгpiBy 2), яка забезпечус ту ж середню темпера

туру HaгpiBy, ЩО Й 1), однак с розподiленою не

pi8HOмipHO i зростас при наближеннi до середини

Haгpiтo! дiляпкн поверхнi. Поблизу TopQiB рiзни

ця мiж випадками 1) та 2) с незначною. для ра

дiyciB менших за r = 0,5 розподiл напружень

зберiгaсться практично таким же, Я(( i для вказа-

_ ._., r 'l'=ooQS(

.0 .04 - r ...··,;:H: :r_ ;~,r '/(J.fI)
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