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ნაშრომის რეზიუმე

სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია ზოგიერთი სახის  საინჟინრო ამოცანის
რიცხვით ამოხსნასთან დაკავშირებული საკითხები, იმ პრაქტიკულად
მნიშვნელოვანი შემთხვევისთვის, როდესაც შესაბამის სამშენებლო კონსტრუქციებსა
თუ მექანიკურ დეტალებზე, მათზე გარკვეული ძალების ზემოქმედების შედეგად,
წარმოქმნილია ბზარის ტიპის რღვევების გავრცელების მიდამოები.

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ერთმანეთში ჩადგმული,
თითქმის ტოლი რადიუსების მქონე ორი წრიული დრეკადი ცილინდრის
ურთიერთქმედების ამოცანას და მის მიახლოებით ამოხსნასთან დაკავშირებულ
საკითხებს იმ შემთხვევისთვის, როდესაც კონტაქტში მონაწილე სხეულებს
ზედაპირებზე გააჩნიათ სხვადასხვა კონფიგურაციის ბზარები.

აღნიშნული ამოცანა, საზოგადოდ ბზარებით არაშესუსტებულ შემთხვევაში,
განეკუთვნება საინჟინრო მექანიკის მნიშვნელოვან საკონტაქტო ამოცანათა რიცხვს
და არსებითი გამოყენება აქვს მანქანათმშენებლობაში, კერძოდ, სრიალის საკისრების
თეორიასა და შესაბამისად იმ დეტალებისა და კონსტრუქციების გათვლებში,
რომლებიც აღნიშნული ტიპის მექანიზმების გამოყენებას ეფუძნებიან. მაგალითად,
ტრიბოტექნიკაში სრიალის საკისარი, როგორც უმნიშვნელოვანესი დეტალი,
მონაწილეობს თითქმის ყველა ტიპისა და ფუნქციონალური დანიშნულების
მანქანურ დანადგარებსა და მოწყობილობებში, მათ შორის ძრავებში, ტურბინებში,
ტუმბოებში, კომპრესორებში და ა.შ.

დისერტაციაში განხილული ბზარებიანი სრიალის საკისრების დეფორმაციის
ამოცანისათვის, რომელიც ასეთი დასმით პირველად არის განხილული საინჟინრო
პრაქტიკაში,  შერჩეული იქნა მისი რიცხვითი ამოხსნის კომპლექსური მეთოდიკა,
რაც გულისხმობს,  ერთის მხრივ, დეფორმაციისას შეუღლებული დეტალების
კონტაქტის არეში აღძრული საძიებელი ძაბვების გამოთვლისთვის სპეციალური
სააპროქსიმაციო ფორმულების გამოყენებას. რაც შეეხება ძაბვების განაწილების
შესწავლას ბზარების გავრცელების მიდამოებში, ამისათვის გამოიყენება
სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდი.

ნაშრომში აგებული ახალი რიცხვითი სქემების საფუძველზე, რომელიც
გამოირჩევა რეალიზაციის სიმარტივით, შექმნილია გამოთვლითი პროგრამული
პაკეტი, რომლის გამოყენებითაც შესაძლოა ამოიხსნას საინჟინრო მექანიკის
მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ამოცანები.
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ნაშრომის მოკლე დახასიათება

პრობლემის აღწერა და აქტუალობა.

სადისერტაციო ნაშრომში განხორციელებული კვლევები მიზნად ისახავს რიცხვითი

ამოხსნის მეთოდების დამუშავებას და სათანადო გამოთვლითი პროგრამული

პაკეტის შექმნას საინჟინრო მექანიკის პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი ამოცანების

ამოხსნისთვის.

კვლევის ძირითადი ნაწილი შეეხება სამშენებლო მექანიკის ერთ-ერთი ძირითადი

მიმართულების, მანქანათმშენებლობის გარკვეული საკონტაქტო ამოცანის

მათემატიკურ წარმოდგენას, ანალიზსა და გამოთვლითი მეთოდების დამუშავებას

მისი რიცხვითი ამოხსნისთვის.

საზოგადოდ, საკონტაქტო ამოცანები საკმაოდ მრავალფეროვანია და მათთან შეხება

გვიხდება სამშენებლო კონსტრუქციების, საინჟინრო დეტალებისა თუ მექანიზმების

გათვლებისას, რაც ბუნებრივია მეტყველებს ასეთი ამოცანების დიდ პრაქტიკულ

მნიშვნელობაზე.

შესაბამისად, შემთხვევითი არ არის, რომ ასეთი ტიპის ამოცანების შესწავლას

ეძღვნება არაერთი ცნობილი მკვლევარის მონოგრაფია თუ ცალკეული

სამეცნიერო სტატია(იხ. მაგ., [1-9]). ეს განპირობებულია ამ სახის ამოცანათა

არამარტო პრაქტიკული, არამედ თეორიული მნიშვნელობითაც, ვინაიდან

სპეციფიური მექანიკური ხასიათიდან  გამომდინარე ისინი დაკავშირებული არიან

მნიშვნელოვანი სირთულის მქონე მათემატიკური ამოცანების ჩამოყალიბებასა და

შესწავლასთან. მათი ამოხსნა თავის მხრივ მოითხოვს არასტანდარტული

გამოთვლითი სქემების აგებასა და რეალიზაციას [10-13].

კონკრეტულად ჩვენს შემთხვევაში განხილულია საკონტაქტო ამოცანა ერთმანეთში

ჩადგმული, თითქმის ტოლი რადიუსების მქონე ცილინდრების დეფორმაციის

შესახებ.
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სხვა პრაქტიკულ გამოყენებებთან ერთად იგი მჭიდროდ არის დაკავშირებული

მნიშვნელოვანი საინჟინრო დეტალის, სრიალის საკისრის გათვლებთან, რომელსაც

თავის მხრივ ფართო გამოყენება გააჩნია მრავალი ტიპისა და ფუნქციონალური

დანიშნულების მექანიზმში, კონსტრუქციასა თუ მოწყობილობაში, მათ შორის

ძრავებში, ტურბინებში, ტუმბოებში, კომპრესორებში და სხვა მანქანურ

დანადგარებში.
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ნაშრომში განხილული პრობლემატიკის ირგვლივ არსებობს არსებითი საკითხები,

რომლებიც დაკავშირებულია საკონტაქტო სხეულების გარკვეულ სტრუქტურულ-

კონფიგურაციულ ცვლილებებთან და მოითხოვს ძირეულ მეცნიერულ კვლევებსა და

პრაქტიკულ გადაწყვეტას. მაგალითად, რეალურ მასალებში ყოველთვის არსებობს

მიკროდეფექტები, რომელთა განვითარება დეფორმაციის პირობებში წარმოშობს

სხეულის ლოკალური ან სრული რღვევის საშიშროებას. მექანიზმის გამართულ

მუშაობასა და სიმტკიცეზე არანაკლებ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მისი

შემადგენელი დეტალების ცვეთის ფაქტორიც.

აღწერილი სიტუაციები, მათი პრაქტიკული მნიშვნელობიდან გამომდინარე,

აუცილებელ შესწავლას მოითხოვს და შესაძლოა მიგვიყვანოს არც თუ ისე იოლად

გადასაწყვეტ მექანიკურ თუ მათემატიკურ პრობლემებთან. კერძოდ, ჩვენს

შემთხვევაშიც, განსახილავი ამოცანა მნიშვნელოვნად რთულდება, როდესაც

შესაბამისი საინჟინრო მოწყობილობის ნაწილებს, ანუ კონტაქტში მონაწილე

ცილინდრულ ზედაპირებს, გააჩნიათ რღვევის (ბზარების) გავრცელების მიდამოები.

საზოგადოდ, ნაგებობისა და კონსტრუქციის ელემენტების მდგრადობაზე

გაანგარიშებისას ბზარების გასწვრივ ძაბვების განაწილების განსაზღვრა, შემდგომი

რღვევის ლოკალიზების შესაძლებლობის დაზუსტების მიზნით, ბუნებრივია,

საკმარისად აქტუალურია და სამშენებლო მექანიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან

საკითხად მოიაზრება [14-24].

ნაშრომში ჩატარებული კვლევები, აღნიშნულ საკონტაქტო ამოცანასთან ერთად,

მოიცავს მიახლოებითი ამოხსნის მეთოდების დამუშავებას და გამოყენებას

სამშენებლო მექანიკის იმ ამოცანებისთვისაც, რომელიც შეეხება ბზარებით

შესუსტებული კონსტრუქციებისა და ნაგებობების გაანგარიშებასა და გათვლას.
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კვლევის ობიექტი და მეთოდები.

სადისერტაციო ნაშრომით გათვალისწინებული კვლევების ძირითად ობიექტს

წარმოადგენს საინჟინრო მექანიკის და დრეკადობის თეორიის ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი საკონტაქტო ამოცანა,  სადაც განხილულია ერთმანეთში ჩადგმული,

მახლობელრადიუსებიანი წრიული დრეკადი ცილინდრების დეფორმაცია იმ

შემთხვევაში, როცა შეუღლებულ სხეულებს ზედაპირზე გააჩნიათ ბზარის ტიპის

ჭრილები.

შესწავლილია სუსტი და ძლიერი სინგულარობის შემცველი ინტეგრალური

განტოლებები, რომლებიც შესაბამისად წარმოადგენენ კონტაქტის არესა და ბზარების

გავრცელების მიდამოებში არსებული ძაბვების განაწილების მათემატიკურ მოდელს.

აღნიშნული განტოლებების რიცხვითი ამოხსნისთვის გამოყენებულია სათანადო

კვადრატურული ფორმულების გარდაქმნისა და მოდიფიცირების შედეგად

მიღებული ახალი გამოთვლითი სქემები. ამასთან, დეფორმაციისას საკონტაქტო

არეში აღძრული ძაბვების საძიებელი სუსტი განსაკუთრებულობის მქონე

ინტეგრალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნა დაფუძნებულია შესაბამისი

ფუნქციის ჩებიშევის პოლინომებით მიახლოებაზე, ხოლო ბზარის მიდამოში

განხილული კოშის ტიპის ინტეგრალები ექვემდებარებიან უშუალოდ

სინგულარული ოპერატორის აპროქსიმაციას.

ასეთ მიდგომაზე დამყარებული ალგორითმი მნიშვნელოვნად აადვილებს ამოცანის

ამოხსნის პროცესს და მარტივი გამოსაყენებელია საინჟინრო გამოთვლებისას.
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მეცნიერული სიახლე.

მეცნიერული სიახლის თვალსაზრისით ინტერესს იწვევს ის შედეგები, რაც

უკავშირდება ნაშრომში განხილული განტოლებების რიცხვით ამოხსნებს. კერძოდ,

ბზარების გასწვრივ მოქმედი დატვირთვების შესაბამისი სინგულარული

ინტეგრალური განტოლებებისათვის აგებულია ახალი, უშუალოდ სინგულარული

ოპერატორის აპროქსიმაციაზე დაფუძნებული სქემები, რაც მნიშვნელოვნად

აადვილებს მათი რიცხვითი რეალიზაციის პროცესს. უშუალოდ კონტაქტის არეში

მოქმედი დატვირთვებისას განხილული განტოლებისათვის ასევე მიღებულია

გამარტივებული კვადრატურული ფორმულები ურთიერთქმედი სხეულების

სხვადასხვა დრეკადი მახასიათებლების შემთხვევაში, რის საფუძველზეც

დაზუსტებულია კონტაქტის არეში ძაბვების განაწილების არსებული სურათი.

პრაქტიკული მნიშვნელობა.

დისერტაციაში განხილული ამოცანა უკავშირდება იმ საინჟინრო დეტალების,

კონსტრუქციებისა და მექანიზმების გათვლებს, რომელთაც ფართო პრაქტიკული

გამოყენება გააჩნიათ სამშენებლო მექანიკაში, კერძოდ, მანქანათმშენებლობაში.

ნაშრომში განხილული ახალი, საინჟინრო გამოთვლების თვალსაზრისით იოლად

გამოსაყენებელი რიცხვითი სქემების გამოყენებით დამუშავებული ალგორითმების

საფუძველზე, შექმნილია გამოთვლითი პროგრამული პაკეტი, რომელიც საშუალებას

გვაძლევს ამოვხსნათ საინჟინრო მექანიკის მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ამოცანები.
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სამუშაოს აპრობაცია.

კვლევის შედეგები განხილული იქნა შემდეგ სამეცნიერო კონფერენციებზე და
სემინარებზე:

1. სამშენებლო მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი მეთოდის
ალგორითმის დამუშავება სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა
მეთოდის გამოყენებით. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2016.

2. სრიალის საკისარის ერთი მათემატიკური მოდელი და მისი რიცხვითი
რეალიზაცია. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014.

3. კოლინეარული ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია "21–ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ძირითადი პარადიგმები". საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი, 2012.

4. მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ.
სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2012.

5. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი
ამოხსნის შესახებ. საერთაშორისო კოფერენცია "ინფორმაციული და
გამოთვლითი ტექნოლოგიები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
2010.

დისერტაციის მასალებზე მომზადდა და გამოქვეყნდა ნაშრომები:

1. Kublashvili M.D., Kublashvili M.M., Numerical solution of singular integral equation
with opened Contour in the nonzero index case, Scientific-technical journal
"Building", 3 (18), 2010.

2. Kublashvili M.D., Kublashvili M.M., On numerical solution of the first kind singular
integral equation, Proceedings of the International Scientific Conference
"Information and Computer Technologies, Modelling, Control", GTU, Tbilisi, 2011.
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3. Kublashvili M.D., Filfani N., Kapanadze Z., Kublashvili M.M., Numerical Solution of
the Crack Problem on the Circular Disc, Scientific-Technical Journal "Building",
4(27), 2012.

4. მ. დ. კუბლაშვილი, თ. მაღრაძე, მ.მ. კუბლაშვილი. კოლინეარული ბზარების
რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21–ე
საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი
პარადიგმები" შრომები, თბილისი, სტუ, 2012.

5. მ. დ. კუბლაშვილი, თ.დ. კვაჭაძე, მ.მ. კუბლაშვილი. ბზარების ზოგიერთი
ბრტყელი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები მაღალი რიგის სიზუსტით. სტუ–ს
შრომები, N1 (467), 2008, გვ. 9–11.

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა.

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება შესავლის, სამი თავის, ძირითადი დასკვნების და

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან. ნაშრომის მთლიანი მოცულობა შეადგენს

101 გვერდს.
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი

ნაშრომის შესავალი ნაწილი ძირითადად საინფორმაციო ხასიათისაა. მასში

აღწერილია დისერტაციაში განხილული პრობლემატიკის აქტუალობა, ამოცანის

დასმა, კვლევის ძირითადი ობიექტები, გამოყენებული მეთოდიკის სიახლე და

ეფექტურობა, მიღებული შედეგების სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა.

პირველ თავში განხილულია თემის ძირითად საკვლევ ობიექტთან - საინჟინრო

მექანიკის კონკრეტული საკონტაქტო ამოცანის შესაბამის, სუსტი სინგულარობის

შემცველ ინტეგრალური განტოლებასთან და მის რიცხვით ამოხსნასთან

დაკავშირებული საკითხები.

ნათქვამია, რომ აღნიშნული საკონტაქტო ამოცანა - ერთმანეთთან შეუღლებული

მახლობელრადიუსებიანი ცილინდრული სხეულების დეფორმაციისას შეხების არეში

წარმოქმნილი ძაბვების განსაზღვრა - მჭიდროდ არის დაკავშირებული ისეთი

კონკრეტული საინჟინრო დეტალებისა თუ კონსტრუქციების გათვლებთან,

რომელთაც ფართო გამოყენება გააჩნიათ მანქანათმშენებლობაში და ზოგადად

სამშენებლო მექანიკაში. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ ასეთი ტიპის საკონტაქტო

ამოცანით აღიწერება, მაგალითად, ისეთი მნიშვნელოვანი დანიშნულების მქონე

მექანიზმი, როგორიცაა სრიალის საკისარი, რომლის გამართულ მდგომარეობაზე

ბევრად არის დამოკიდებული მრავალი სხვადასხვა დანიშნულების მქონე მანქანური

დანადგარისა და მოწყობილობის შეუფერხებელი მუშაობა.

იქვე აღწერილია სრიალის საკისრების, როგორც ტექნიკური დეტალის ტიპები,

მოდიფიკაციები და მუშაობის ზოგადი პრინციპები. ამასთან ერთად, მოყვანილია

თემატიკის ირგვლივ არსებული ის ძირითადი,  განხილულ პრობლემატიკასთან

დაკავშირებული ტექნიკური ხასიათის ცნებები, ტერმინები და განმარტებები,

რომლებიც გამოყენებულია წარმოდგენილი ნაშრომის შემდგომ ნაწილში.
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პირველ თავში ასევე განხილულია დასმული ამოცანის მათემატიკური მოდელი და

მოყვანილია შესაბამისი ინტეგრალური განტოლება. დეტალურად არის განხილული

მისი სტრუქტურა და შემავალი სიდიდეების ფიზიკური შინაარსი, საძიებელი

ამონახსნის თვისებები. გადმოცემულია განტოლების რიცხვითი ამოხსნის აქამდე

არსებული გამოთვლითი სქემები, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

დასაბუთებულია აღნიშნული სათვლელი ალგორითმების გამარტივების

მიზანშეწონილობა საინჟინრო პრაქტიკაში მათი ეფექტურად გამოყენების

თვალსაზრისით.

მეორე თავი ეხება მოცემული სუსტი სინგულარობის მქონე ინტეგრალური

განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის ახალი, თვლის სიმარტივეზე ორიენტირებული

ალგორითმების უშუალოდ აგებისა და მისი რიცხვითი რეალიზების საკითხებს.

დეტალურად არის აღწერილი იმ კვადრატურული ფორმულის კონსტრუირებისა და

შემდგომ მისი მოდიფიცირების პროცესი, რომელიც ამონახსნის საზოგადოდ

არაგლუვ სტრუქტურას ითვალისწინებს.

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საინჟინრო პრაქტიკაში იმ მნიშვნელოვან

შემთხვევას, როცა კონტაქტში მონაწილე სხეულებს ზედაპირზე გააჩნიათ ბზარების

გავრცელების მიდამოები.

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შემთხვევა მათემატიკური მოდელირებისა და რიცხვითი

რეალიზაციის თვალსაზრისით პირველად არის განხილული საინჟინრო პრაქტიკაში

და შესაბამისად ნაშრომში შემოთავაზებული მეთოდიკა შეიცავს გარკვეულ

სიახლეებს მასში განხორციელებული მიდგომებისა და გამოყენებული გამოთვლითი

სქემების აგების მიმართულებით.

ნაშრომში, ბზარების მქონე სრიალის საკისრების გაანგარიშების ამოცანის რიცხვითი

ამოხსნისთვის გამოყენებულია სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა

მეთოდი[25-45], რომელიც საზოგადოდ გამოირჩევა საკმარისად დიდი

ეფექტურობით ბზარებისა და რღვევების შემცველი არეების შემთხვევაში.
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მაგალითად, ცნობილია, რომ ხშირად, ასეთ დროს, შესაბამისი წირის წარმოდგენა

ხერხდება მხოლოდ გრაფიკული სახით. ასეთ შემთხვევაში, სინგულარულ

ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდით კორექტული გამოთვლითი პროცესის

უზრუნველყოფისთვის, სხვა მეთოდებისგან განსხვავებით, საკმარისია მხოლოდ

წირის კვანძითი წერტილების ცოდნა.

შესაბამისად, დისერტაციის მეორე თავში განხილულია სათანადო სინგულარული

ინტეგრალური განტოლებები ბზარების სხვადასხვა მდებარეობისა და

კონფიგურაციის შემთხვევაში. აგებულია ამ განტოლებების რიცხვითი ამოხსნის

სქემები, რომლებიც უშუალოდ სინგულარული ოპერატორის აპროქსიმაციას

ეფუძნება. ამით საგრძნობლად გაადვილებულია ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნისა

და შემდგომი საინჟინრო გამოთვლების  პროცესი.

წარმოდგენილი ალგორითმის საფუძველზე შექმნილი და რეალიზებულია

სათვლელი პროგრამა, რომელიც იძლევა რეალურ შედეგებს ბზარებიანი სრიალის

საკისრების დეფორმაციის ამოცანის რიცხვითი ამოხსნისას საკონტაქტო სხეულების

(ლილვისა და გარე კორპუსის) სხვადასხვა დრეკადი მაჩვენებლების შემთხვევაში.

დისერტაციის მესამე თავი ეძღვნება სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების

მეთოდის საფუძველზე აგებული მიახლოებითი პროცესების უფრო დეტალურ

აღწერას და მათ გამოყენებას სამშენებლო მექანიკის ზოგიერთ პრაქტიკულად

მნიშვნელოვან ამოცანაში. მოყვანილია სათანადო კვადრატურული ფორმულები

სხვადასხვა კონფიგურაციის ბზარების მქონე სამშენებლო თუ სხვა დანიშნულების

კონსტრუქციების გათვლებისთვის. სახელდობრ, დამუშავებულია გამოთვლითი

სქემები წრფივი ჭრილის მქონე დრეკადი სიბრტყის, თერმოიზოლირებული

ბზარების, დრეკად სხეულზე გრძივი გადაადგილების მქონე ბზარის, უსასრულო

ფირფიტაზე მოცემული ორი თანაბარი სიგრძის სიმეტრიულად განლაგებული

ბზარის, ნახევარსიბრტყის საზღვრის პერპენდიკულარული ბზარის, კოლინიალური

ბზარების შემთხვევებში.
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აღნიშნული ფორმულების საფუძველზე შედგენილია სათვლელი პროგრამა-პაკეტი,

რომელიც იძლევა აღნიშნული ამოცანების რიცხვითი რეალიზაციის საშუალებას,

როგორც პოლიმერული და ლითონური სრიალის საკისრების, ასევე ბზარებიანი

კონსტრუქციების (მათ შორის რღვევების მქონე სამშენებლო ნაგებობების)

გაცილებით უფრო ფართო კლასის შემთხვევაში.

მესამე თავის ბოლოს მოყვანილია ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე

მიღებული რიცხვითი რეზულტატები და მათი ანალიზი.

დისერტაციის ბოლო ნაწილი შეიცავს ნაშრომში განხორციელებული კვლევებზე

დაყრდნობით გაკეთებულ ძირითად დასკვნებს და გამოყენებული სამეცნიერო და

სპეციალური ლიტერატურის  ნუსხას, რომელიც შედგება ასზე მეტი დასახელების

პუბლიკაციისგან.

კვლევის ეტაპები და ძირითადი შედეგები

ნაშრომში ეტაპობრივად განხილული და შესწავლილია შემდეგი საკითხები:

 ძაბვების განაწილების განსაზღვრა კონტაქტის ზედაპირზე სხეულების
სხვადასხვა დრეკადი მახასიათებლების შემთხვევაში.

 ძაბვების გამოთვლა შიგა ცილინდრულ ზედაპირზე კონკრეტული
კონფიგურაციის ბზარების გასწვრივ.

 ძაბვების გამოთვლა გარე ცილინდრულ ზედაპირზე კონკრეტული
კონფიგურაციის ბზარების გასწვრივ.

 რიცხვითი ამოხსნის ალგორითმების დამუშავება ბზარებიანი საკონტაქტო
ამოცანისათვის.
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 წრფივი ჭრილის მქონე დრეკადი სიბრტყის დაძაბულ-დეფორმირებადი
მდგომარეობის განსაზღვრა

 თერმოიზოლირებული ბზარების შემთხვევის განხილვა.

 დრეკად სხეულზე გრძივი გადაადგილების მქონე ბზარის შემთხვევის
განხილვა.

 უსასრულო ფირფიტაზე მოცემული ორი თანაბარი სიგრძის სიმეტრიულად
განლაგებული ბზარის შემთხვევის განხილვა.

 ნახევარსიბრტყის საზღვრის პერპენდიკულარული ბზარის შემთხვევის
განხილვა.

 კოლინიალური ბზარების შემთხვევის განხილვა.

მიღებული ძირითადი შედეგები:

 აიგო ახალი, მარტივად რეალიზებადი კვადრატურული ფორმულები
შესაბამისი სინგულარული ინტეგრალური განტოლებებისთვის.

 დამუშავდა რიცხვითი ალგორითმები როგორც ბზარებით გართულებული
საკონტაქტო ამოცანისათვის, ასევე სხვადასხვა ბზარებიანი სამშენებლო
კონსტრუქციებისა და დეტალების გაანგარიშებისათვის.

 დამუშავებული ალგორითმების საფუძველზე შეიქმნა გამოთვლითი პაკეტი
საინჟინრო-პრაქტიკული გამოთვლებისათვის მექანიკის მნიშვნელოვან
ამოცანებში.
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