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ВСТУП 

 

Метою навчального курсу «Механіка і оброблення композитів» є 

формування в аспірантів системних відомостей з механіки композитів, 

особливостей пошкодження та руйнування виробів із композитів, способів 

застосування анізотропії матеріалу та методів їх ефективного оброблення з 

прогнозованим  збереженням функціональних властивостей виробу. 

У процесі навчання ставляться такі завдання: формування в аспірантів 

системних відомостей щодо особливостей механіки композитів (як 

неоднорідних сполучених матеріалів з відмінними адгезійною та когезійною 

міцністю), способів застосування анізотропії матеріалу на практиці (під час 

проектування окремих виробів), механіки пошкодження та руйнування виробів 

із композитів, а також методів їх ефективного оброблення з прогнозованим 

збереженням функціональних властивостей виробу. 

За якість виконання лабораторних робіт в установлений термін відповідає 

аспірант – автор роботи. Роль викладача полягає в тому, щоб допомогти 

аспіранту консультуванням, опанувати відповідні методики, подолати труднощі, 

які виникають у роботі, вказати на принципові помилки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати: 

– основні типи, будову, фізико-механічні властивості конструкційних 

(полімерних) та інструментальних композитів;  

– характеристику анізотропії властивостей виробів із композитів та 

особливості використання виробів із зазначених матеріалів на практиці;  

– особливості типових технологічних процесів виробництва композитних 

матеріалів, роботи із препрегами;  

– систему викладання армувальних речовин для забезпечення бажаної 

анізотропії, розуміти механіку композитних матеріалів на мікро- та макрорівнях;  

– основи ефективного оброблення виробів із композитів: механічне 

(лезвійне) різання; лазерне та гідроструминне різання.  
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уміти: 

– уміти правильно розраховувати напруження у виробах, визначати запас 

міцності, прогнозувати поведінку матеріалу із зародженою тріщиною;  

– прогнозувати напруження, що виникають у виробах із композитів, вести 

інженерні розрахунки виробів із композитних матеріалів;  

– установлювати запас міцності виробу під час роботи у визначених 

умовах; 

– застосовувати прийоми «макроконструювання» матеріалу для певного 

виробу;  

– проводити розрахунки швидкості пошкодження матеріалу;  

– прогнозувати утворення деструктивного шару на оброблюваних 

поверхнях. 

– виконувати експериментальні та модельні дослідження механіки 

композитів, оцінювати динамічні властивості матеріалу. 

Лабораторні роботи виконують на аркушах форматом А4 (297×210 мм) 

відповідно до вимог ГОСТ 2.105-95 ЄСКД і ДСТУ 3008-95 щодо оформлення 

графічної та текстової частин. 

Оформлений звіт подається на підпис викладачеві, який веде заняття. 

Водночас необхідно вміти пояснити зміст звіту, а також відповісти на 

контрольні питання. Підписані викладачем звіти аспірант об’єднує в загальний 

звіт з лабораторних робіт і здає на зберігання викладачеві. 

До захисту лабораторних робіт допускаються аспіранти, які виконали їх 

якісно й у встановленому обсязі. Під час оцінювання якості роботи враховується 

відповідність змісту звіту встановленим вимогам, правильність виконання 

розрахунків, логічність прийнятих рішень, грамотність текстового і графічного 

матеріалів, а також акуратність оформлення. Під час захисту лабораторних робіт 

аспірант повинен викласти найважливіші питання, розроблені в завданні до 

теми, дати обґрунтування прийнятих рішень. 

Зразок оформлення титульної сторінки журналу лабораторних робіт 

наведено в додатку А.   
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження міцності композитної пластини 

Мета роботи: оцінити міцність композитної пластини за допомогою різних 

критеріїв руйнування; визначити критичне навантаження у програмному 

середовищі ANSYS. 

Порядок виконання роботи 

Початкові дані: композитна пластина, геометрія якої показана на рис. 1.1, 

знаходиться під дією розтягувального навантаження інтенсивністю q=100 Н/мм. 

Пластина є 4-шаруватим пакетом, складеним з шарів вуглепластика (кожен 

завтовшки 0,3 мм) з кутами армування [45°/0°/90°/-45°]. Властивості 

вуглепластика: Е1 = 16·10
4 
МПа; Е2 = = 8·10

3
 МПа; G12 = 4,8·10

3
 МПа; μ12 = 0,25; 


B1 = 1100 МПа; 


B1  = -450 МПа; 


B2 = 33 МПа; 


B2 = - 80 МПа; σ12Β = 27 МПа. 

Допущення: ігнорується ефект кромки, пов’язаний з суттєвим 

збільшенням міжшарових напружень поблизу вільних від навантаження кромок. 

 

Рисунок 1.1 – Геометрія композитної пластини 

 

Ця конструкція і навантаження симетричні відносно двох осей, проте 

структура пакету шарів несиметрична відносно середньої площини. Тому 
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пластину тут слід моделювати повністю. Початок системи координат помістимо 

в центр отвору, причому вісь х спрямуємо вправо, а вісь у – вгору. 

Слід зазначити, що під час розрахунку композитів часто виникає проблема, 

пов’язана з нестачею початкових даних. Так, наприклад, у нашому випадку для 

вуглепластика відомі лише характеристики в площині шару. Для обчислення 

даних, що не вистачає, можна запропонувати такий прийом. У разі рівномірного 

розподілу волокон в односпрямованому матеріалі, показаному на рис. 1.2, його 

можна вважати трансверсально ізотропним з площиною ізотропії (2, 3). При 

цьому в площині ізотропії Е2 = Е3 і 

 
.

12 23

2
23




E
G  

Якщо прийняти μ23 = 0,3, то отримаємо G23 = 3,08·10
3
 МПа. Окрім того, у 

площинах (1, 2) і (1, 3), перпендикулярних площині ізотропії, пружні властивості 

мають бути однаковими: G13 = G12 і μ13 =μ12 

 

 

Рисунок 1.2 – Трансверально ізотропний матеріал 

 

Для розв’язання завдання виконати такі дії. 

1. Запустити пакет ANSYS, указати ім’я завдання, наприклад Plate. 

2. Установити тип використовуваних у розрахунку кінцевих елементів – 

4-вузловий оболонковий елемент SHELL 181: Main Menu → Preprocessor → 

Element Type → Add/Edit/Delete. 

Натискаємо Add і вибираємо Structural Shell→Elastic 4node 181, OK. У вікні 

«Element types» (типи елементів) натискаємо Options (опції) і для опції «Storage of 
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layer data К8» (зберігання вихідних даних у шарах) встановлюємо значення All 

layers (усі шари). 

Слід нагадати, що за умовчанням до файлу результатів записуються тільки 

дані для нижньої поверхні першого (нижнього) шару, для верхньої поверхні 

останнього (верхнього) шару і для шару з максимальним значенням критерію 

руйнування. Далі ОК і Close. 

3. Задати властивості вуглепластика: Main Menu → Preprocessor → Material 

Props → Material Models. 

Оскільки однонаспрямований матеріал є ортотропним, у правому вікні 

послідовно вибираємо Structural → Linear → Elastic → Orthotropic. При цьому 

з’являється діалогова панель, де кнопка Choose Poisson’s Ratio (вибір коефіцієнта 

Пуассона) дозволяє встановити, чи буде використовуватися більше (Major_Pr) 

або менше (Minor_Nu) значення коефіцієнта Пуассона в кожній площині. За 

умовчанням вибирається більше значення. Тому, наприклад, у полі PRXY слід 

уводити значення коефіцієнта μη, а не μ2λ. У відповідні поля вводимо: 

ЕХ: 16е4 (модуль пружності вздовж осі х матеріалу, МПа);  

ΕΥ: 8е3 (модуль пружності вздовж осі у матеріалу, МПа); 

ΕΖ: 8е3 (модуль пружності вздовж осі z матеріалу, МПа); 

PRXY: 0,25 (найбільший коефіцієнт Пуассона в площині ху); 

PRYZ: 0,3 (найбільший коефіцієнт Пуассона в площині yz); 

PRXZ: 0,25 (найбільший коефіцієнт Пуассона в площині); 

GXY: 4,8е3 (модуль зрушення в площині ху, МПа); 

GYZ: 3.08е3 (модуль зрушення в площині yz, МПа); 

GXZ: 4.8е3 (модуль зрушення в площині хz, МПа); 

ОК. 

Закриваємо панель. 

Ввести інформацію за критеріями руйнування: Main Menu → Preprocessor 

Material Props → Failure Criteria → Add/Edit. При ьому з’являється вікно, де можна 

вибрати номер матеріалу, для якого будуть уводитися дані за критеріями 

руйнування. Закриваємо його кнопкою ОК. У новій діалоговій панелі в рядку 
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«Stress in Tension» вводимо значення руйнівних напружень для вуглепластика 

під час розтягування, у рядку «Stress in Compression» – під час стиснення і в 

рядку «Stress in Shear» – під час зсуву, як показано на рис. 1.3. Наприкінці 

натискаємо ОК. 

 

Рисунок 1.3 – Уведення руйнівних напружень 

 

5. Поставити структуру пакета шарів: Main Menu → Preprocessor → 

Sections → Shell → Lay-up → Add / Edit. 

У полі  «Name» вказуємо ім’я Sect і заповнюємо рядки таблиці знизу вгору: 

 Thickness Material ID Orientation Integration Pts 

4 0,3 1 -45 3 

3 0,3 1 0 3 

2 0,3 1 90 3 

1 0,3 1 45 3 

 

Для додавання нового рядка слід натиснути Add Layers. ОК. 

6. Побудувати геометричну модель пластини. 

Як видно з рис. 1.1, геометрична модель розглянутої пластини може бути 

отримана унаслідок вирахування з прямокутника 200x100 мм кола радіусом 10 

мм, центр якого збігається з центром прямокутника. 

6.1. Побудувати прямокутник: Main Menu → Preprocessor → Modeling → 

Create → Areas → Rectangle → By 2 Corners. 
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Уводимо такі параметри: координати лівого нижнього кута WP X = –100 і 

WP Υ = –50; ширина Width = 200; висота Height = 100. Натискаємо ОК. 

6.2. Побудувати коло: Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → 

Areas → Circle → Solid Circle. 

Уводимо: координати центра кола WP X = WP Υ = 0; радіус Radius = 10. 

ОК. 

6.3. Виконати булеву операцію видалення кола з прямокутника: Main Menu 

→ Preprocessor → Modeling → Operate → Boolean → Subtract → Areas. 

На перший запит указуємо поверхню А1 (прямокутник). Оскільки центри 

тяжіння прямокутника і кола збігаються, тут з’явиться панель «Multiple Entities» 

(збігаються об’єкти). Закриваємо її кнопкою ОК. Натискаємо ОК панелі 

вказівки. На другий запит указуємо поверхню А2 (коло). У панелі «Multiple 

Entities» натискаємо Prev (попередня) або Next (наступний) для вибору кола, ОК. 

Натискаємо ОК панелі вказівки. 

7. Поставити локальну систему координат (яка в подальшому буде 

визначати систему координат шаруватих елементів): Utility Menu → WorkPlane 

→ Local Coordinate Systems → Create Local CS → At WP Origin. Нічого не 

змінюючи, закриваємо діалогову панель кнопкою ОК. При цьому буде створено 

нову локальну систему координат з номером 11, яка повністю збігається з 

глобальною декартовою системою координат. Задати атрибути елементів: Main 

Menu→Preprocessor→Meshing→ MeshTool. 

8. Задайте атрибути елементів: Main Menu → Preprocessor → Meshing → 

MeshTool. 

В універсальній діалоговій панелі генерації сіток «MeshTool» у верхньому 

списку «Element Attributes» (атрибути елементів) вибираємо Global (глобальні) і 

натискаємо кнопку Set (встановити). Далі з’являється нова панель, де вказані 

атрибути елементів за замовчуванням. Змінюємо тут тільки номер системи 

координат елементів:  

«Element type number»: 1 SHELL181 (номер типу елементів); 

«Element coordinate sys»: 11 (номер системи координат елементів); 
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«Section number»: 1; 

Sect (номер перетину); 

ОК. 

  9. Розбити поверхню на кінцеві елементи: Main Menu → Preprocessor → 

Meshing → Mesh Tool. 

У розділі «Size Controls» (управління розміром) діалогової панелі 

«MeshTool» натискаємо кнопку Set рядку «Global» і в полі «Element edge length» 

(розмір довжини сторони елемента) вводимо значення 5 (в мм), ОК. Для 

згущення сітки в ділянці концентрації напружень за допомогою кнопки Set рядку 

«Lines» (лінії) додатково встановимо менший розмір елементів на контурі 

отвору. При цьому на цьому контурі вказуємо чотири лінії, натискаємо ОК і в 

поле «Element edge length» вводимо значення 1 (у мм), ОК. 

Використовуємо режим побудови вільної сітки Free. 

Для генерації сітки натискаємо кнопку Mesh і вказуємо всі поверхні (Pick 

All).  

Для перевірки відобразимо системи координат елементів: Utility Menu → 

Plot Ctrls → Symbols, включаємо прапор «Element coordinate sys». OK. При цьому 

вісь xe буде зображуватися білим кольором, вісь уе – зеленим, a ze – синім. 

Осі xe систем координат усіх елементів повинні бути спрямовані вправо, а 

уе – вгору. Кут орієнтації кожного шару відраховується від осі хе (причому 

позитивний в напрямку осі уе). Вісь ze визначає напрямок послідовності 

укладання шарів. 

Після цього опцію відображення систем координат елементів слід 

виключити.  

10. Задати граничні умови. 

У розглянутій задачі пластина не закріплена, тобто є вільною. Для 

усунення можливості переміщення як жорсткого цілого її потрібно закріпити 

мінімально необхідною кількістю правильно орієнтованих зв’язків. Так, для 

тривимірного випадку слід накласти шість зв’язків, напрямки яких не повинні 

перетинатися на одній лінії. Для цього скористаємося командою завдання 
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переміщень в точках: Main Menu → Solution → Define Loads → Apply → 

Structural → Displacement → On Keypoints. 

Указуємо нижній лівий кут пластини, ОК. У списку «DOFs to be 

constrained» (ступені свободи, які повинні бути обмежені) виділяємо три 

компоненти UX, UY і UZ, Apply. 

Далі вказуємо верхній лівий кут пластини, ОК. У списку «DOFs to be 

constrained» виділяємо дві компоненти UX і UZ, Apply. І, нарешті, вказуємо 

нижній правий кут пластини, ОК. У списку «DOFs to be constrained» виділяємо 

лише одну компоненту UZ, ОК.  

11. Прикласти навантаження. 

У розглянутій задачі навантаження пластини здійснюється погонними 

силами інтенсивністю 100 Н/мм, розподіленими по коротким сторонам                    

(рис. 1.1). 

Слід зазначити, що в програмі ANSYS тиск, прикладений до сторін 

оболонкових елементів, буде фактично погонним навантаженням. 

Скористаємося командою завдання тиску на лініях: Main Мепі → Solution 

→ Define Loads → Apply → StructuralPressure → On Lines. На запит указуємо дві 

короткі сторони пластини (тобто лінії L2 і L4) і натискаємо ОК. У полі «Load 

PRES value» вводимо значення –100 (в Н/мм; знак мінус потрібно для задачі, 

розтягує навантаження). ОК.  

12. Запустіть завдання на рахунок: Main Menu → Solution → Solve → 

Current LS. 

13. Визначити поля переміщень: Main Menu → General Postproo Plot Results 

→ Contour Plot → Nodal Solu. 

Зі списку доступних результатів вибираємо Nodal Solution → DOF Solution 

→ Z-Component of displacement (переміщення по осі Ζ), ОК. Обертаючи 

зображення моделі, можна помітити, що відбувається сильний вигин і 

закручування пластини. Це обумовлено несиметричністю укладання верств 

щодо серединної площини. 

14.Оцініть міцність композитної пластини. 
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Перш за все, вибираємо шар і вказуємо його поверхню, для якої будуть 

відображатися результати розрахунку: Main Menu → General Postproo Options 

for Outp. 

У полі «Specified layer number» вводимо номер шару (у нашому випадку 

від 1 до 4) і в списку «Shell results are from» вибираємо верхню (Top layer) або 

нижню (Bottom layer) поверхню шару. ОК. 

Далі скористаємося звичайною командою зображення вузлового 

розв’язання: Main Menu → General PostprooPlot Results → Contour Plot → Nodal 

Solu. Зі списку доступних результатів вибираємо один з феноменологічних 

критеріїв руйнування: Nodal Solution → Failure Criteria → Maximum Stress 

(критерій максимальних напружень), Tsai-Wu Strength Index (показник міцності 

за критерієм Цая-Ву) або Inverse of Tsai-Wu Strength Ratio Index (інверсія 

коефіцієнта запасу міцності за критерієм Цая-Ву). ОК. 

Аналізуючи результати, можна виявити, що найбільші значення критеріїв 

руйнування досягаються на верхній поверхні (ТОР) останнього, четвертого шару 

(LAYR = 4). Зазначимо, що максимальне значення критерію максимальних 

напружень max
2  = 2,272, максимальне значення показника міцності за критерієм 

Цая-Ву max
3a = 5,307 і максимальне значення інверсії коефіцієнта запасу міцності 

за критерієм Цая-Ву max
3b = 2,582 . Оскільки за обома критеріями вони більше 

одиниці, у разі заданого навантаження q = 100 Н/мм відбудеться руйнування цієї 

композитної пластини.  

Визначимо критичне навантаження. 

Очевидно, що за критерієм максимальних напружень воно буде 

дорівнювати: 

./01,44
272,2

100
max
2

ммН
q

qкр 


 

Однак цей критерій не враховує взаємний вплив напружень на міцність 

композитної конструкції. Розглянемо критерій Цая-Ву. 

Під час розрахунку величини використовується стандартний запис цього 
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критерію. Оскільки він є квадратичним, за значенням max
3b складно судити про 

близькість навантаження до критичного. Тут можна говорити лише про те, 

відбудеться руйнування чи ні. 

Під час обчислення ж застосовується модифікований запис критерію 

Цая-Ву. При цьому величина, зворотна max
3b , буде, без сумніву, коефіцієнтом 

запасу міцності. 

Отже, за критерієм Цая-Ву критичне навантаження виявляється рівним: 

./73,38
582,2

100
max
3

ммН
q

q

b

кр 


 

Якщо до цієї пластини докласти таке навантаження, то максимальні 

значення max
3a  і max

3b будуть, очевидно, рівні одиниці. 

15. Вийти з програми: ANSYS Toolbar → QUIT. 

Зауваження: у розглянутій задачі наявний значний вигин пластини, 

причому прогини значно перевищують товщину багатошарового пакета. Тому 

для уточнення розв’язання тут слід виконати геометрично нелінійний аналіз, 

тобто врахувати зміну конфігурації тіла через великі переміщення (Large 

Displacement). Однак у цьому випадку критичне навантаження можна буде 

знайти лише з використанням методу послідовних наближень. 

Зміст звіту 

1. Геометрія досліджуваної пластини. 

2. Короткий порядок виконання роботи. 

3. Графічне вікно з діючими напруженнями. 

4. Визначене критичне навантаження. 

Контрольні питання 

1. Які критерії використовують для визначення напружень у пластині? 

2. Навести порядок дослідження композитної пластини за допомогою 

різних критеріїв руйнування у програмному середовищі ANSYS. 

Література: [8, с. 146–164]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Моделювання композитної конструкції з нерівномірним 

розподілом шарів 

Мета роботи: дослідити розподіл напружень у локальних і глобальних 

шарах композитної конструкції. 

Порядок виконання роботи 

Вихідні дані: прямокутна полімерна пластина, армована короткими 

волокнами (з випадковою орієнтацією в площині пластини), шарнірно 

закріплена по контуру і навантажена рівномірним тиском р = 0,1 МПа (рис. 2.1). 

Пружні властивості полімерної матриці: Еm= 5,2·10
3
 МПа і vm = 0,3. Пружні 

властивості волокна: Ef = 1,1·10
5
 МПа і vf = 0,28. Об’ємна частка волокон Vf = 0,3. 

Відношення довжини волокна до його діаметра l/d = 20. Кут орієнтації волокон θ 

(відлічуваний від поздовжньої осі X) підпорядковується нормальному закону 

розподілу з такими параметрами θav = 0 і σӨ = 10 °. Товщина пластини дорівнює           

2 мм. Конструкція в поздовжньому і поперечному напрямках посилена шарами, 

армованими тканиною, які мають такі характеристики: E1 = 3,4·10
4 

МПа; Е2 = 

2,5·10
4 

МПа; G12 = 3,3·10
3 

МПа; µ12 = 0,15. Товщина кожного шару складає                

0,25 мм. 

Підсумкова інформація щодо шарів зведена в табл. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Конструкція з нерівномірним розподіленням шарів 
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Таблиця 2.1 – Дані щодо шарів 

 

Для розв’язання завдання пропонується виконати такі дії. 

1. Запустити MSC.Patran і відкрити нову базу даних: File → New. 

У полі «File name» вказуємо ім’я файлу бази даних Plate2.db, OK. 

2. Поставити початкові установки. 

У розділі «Tolerance» діалогової панелі «New Model Preference» вибираємо 

опцію «Based on Model» і в полі «Model Dimension» вводимо значення 300 (в 

мм), ОК. 

3. Побудувати прямокутну поверхню. 

Вибираємо додаток «Geometry» і встановлюємо поєднання Create / Surface 

/ XYZ. 

У відповідні поля вводимо: 

«Vector Coordinates List»: <300 150 0> (вектор, що описуює діагональ, мм) 

«Origin Coordinate List»: [0 0 0] (координати початку вектора, мм) 

Apply. 

4. Розбити поверхню на кінцеві елементи. 

Запускаємо програму «Elements» і встановлюємо поєднання Create / Mesh / 

Surface. 

Вибираємо: 

«Elem Shape»: Quad (чотирикутна форма) 

«Mesher»: IsoMesh (генератор регулярних ізосіток) 

«Topology»: Quad4 (топологія – чотирикутник з чотирма вузлами). 

Активізуємо поле «Surface List» і в графічному вікні вказуємо поверхню 1. 

№ шару Товщина, мм Кут орієнтації, град 

1 1 2 0 

2 1 0,25 0 

2 0,25 90 

3 0,25 0 

3 1 0,25 45 

2 0,25 0 

3 0,25 -45 



17 

 

У розділі «Global Edge Length» відключаємо опцію автоматичного 

обчислення глобальної довжини сторони елемента і в поле «Value» вводимо 

значення 10 (в мм). Apply. 

5. Задати пружні властивості полімерної матриці. 

Запускаємо програму «Materials» і для завдання властивостей ізотропного 

матеріалу вибираємо поєднання Create / Isotropic / Manual Input. 

У полі «Material Name» вводимо ім’я матеріалу, наприклад, matrix. 

Далі натискаємо кнопку Input Properties і вводимо пружні властивості 

полімерної матриці: 

«Elastic Modulus» = 5.2е3 (модуль пружності, МПа) 

«Poisson Ratio» = 0.3 (коефіцієнт Пуассона) 

ОК. 

Натискаємо кнопку Apply. 

6. Поставити пружні властивості волокна. 

У поле «Material Name» уводимо інше ім’я матеріалу, наприклад, fiber. 

Далі натискаємо кнопку Input Properties і вводимо пружні властивості 

волокна: 

«Elastic Modulus» = 1,1 е5 (модуль пружності, МПа) 

«Poisson Ratio» = 0,28 (коефіцієнт Пуассона) 

ОК. 

Натискаємо кнопку Apply. 

7. Побудувати модель двофазного композиту Халпіна-Цая, армованого 

дискретними волокнами. 

У додатку «Materials» установлюємо поєднання Create / Composite / HAL 

Disc. Fiber. 

Спочатку в основній діалоговій панелі додатку в поле «Material Name» 

вводимо ім’я композиту, наприклад disc_fiber. 

Потім, тут же в списку наявних матеріалів «Existing Materials» указуємо 

спочатку fiber, а потім matrix. Це призводить до заповнення полів «Fiber» 

(волокно) і «Matrix» (матриця) додаткової панелі. 
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У поле «Fiber Volume Fraction» (об’ємна частка волокон) уводимо 

значення 0,3, а в «Matrix Volume Fraction» (об’ємна частка матриці) – 0,7. 

І, нарешті, у полі «Fiber Aspect Ratio (l/d)» (відношення довжини волокна 

до його діаметра) вводимо число 20. 

Для завершення цієї операції натискаємо кнопку Apply на основній панелі 

програми. 

Для перегляду пружних властивостей отриманого композиту слід 

скористатися кнопкою Show Material Properties. Водночас, якщо активізувати 

опцію «E’s, NU’s, G’s, and Qij’s», то в першому стовпці виведеної таблиці будуть 

показані ефективні модулі пружності матеріалу в кожному з трьох його головних 

напрямків, у другому – коефіцієнти Пуассона в трьох взаємно перпендикулярних 

площинах, а в третьому – модулі зсуву в тих самих площинах. У кінці наводиться 

матриця пружних постійних для випадку узагальненого плоского напруженого 

стану (розміром 3x3). 

Можна помітити, що коефіцієнт Пуассона в площині ізотропії набуває 

неприпустимо великого значення, рівного 0,763. З’ясуємо, з чим це пов’язано. 

Для моделі композиту з розірваними волокнами основні пружні константи 

знаходяться за допомогою рівнянь правила сумішей і Халпіна-Цая з 

використанням емпіричних констант. У цьому випадку константи набувають 

таких значень: 

ξЕL= 400; ξЕT = 2; ξVLT= 1; ξGLT = 1; ξGTT = 0,323. 

Коефіцієнт Пуассона в площині ізотропії є похідною величиною, яка 

визначається через EТ і GТT за формулою: 

1
2


TT

T
TT

G

E
 . 

Він виходить занадто великим через те, що ξGTT багато менше ξЕT. Цей 

недолік можна усунути шляхом перевизначення емпіричних констант. 

Закриваємо вікно «Composite Material Properties» кнопкою Cancel. 

Позначаємо «Override Default Equation» і у відповідних полях вводимо: 

«Е(L) »: 400 
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« Е(Т) »: 2 

«NU(LT)»: 1 

«G(LT)»: 1 

«G(TT)»: 2 (нове значення). 

Знову натискаємо кнопку Apply на основній панелі програми. 

Підтверджуємо перевизначення моделі матеріалу, закриваючи вікно з 

повідомленням кнопкою Yes. 

Зазначимо, що нове значення коефіцієнта Пуассона в площині ізотропії 

дорівнює 0,298. 

8. Побудувати модель композиту з випадковою орієнтацією коротких 

волокон в одній площині. 

У тому самому додатку встановлюємо поєднання Create / Composite / Short 

Fiber 1D. 

У полі «Material Name» уводимо ім’я композиційного матеріалу, 

наприклад, random_fiber. 

У списку наявних матеріалів «Existing Materials» як вихідний 

односпрямований композит указуємо disc_fiber. 

За замовчуванням математичне очікування кута орієнтації дорівнює 0, а 

середньоквадратичне відхилення – 10°. Ми залишаємо ці параметри без зміни. 

Apply. 

Для перегляду пружних властивостей отриманого композиту натискаємо 

кнопку Show Material Properties і включаємо опцію «E’s, NU’s, G’s, and Qij’s» 

(рис. 2.2). Cancel. 
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Рисунок 2.2 – Ефективні пружні властивості композиту 

 

9. Побудувати модель однорідного матеріалу для полімерної пластини. 

Слід зазначити, що під час створення LM-матеріалів як вихідні можна вибирати 

тільки однорідні матеріали. Тому необхідно визначити новий однорідний 

матеріал, що має ті самі інтегральні властивості, що і композит з випадковою 

орієнтацією коротких волокон. 

Обмежимося тут вибором двомірного анізотропного матеріалу, для чого 

встановлюємо поєднання Create / 2d Anisotropic / Manual Input. 

У полі «Material Name» вводимо ім’я матеріалу, наприклад, plate. 

Далі натискаємо кнопку Input Properties і уводимо коефіцієнти матриці 

пружних постійних Q (рис. 2.2): 

«Stiffness 11» = 2.84е4 (МПа) 

«Stiffness 12» = 3.81еЗ (МПа) 

«Stiffness 13» = -7.7е1 (МПа) 

«Stiffness 22» = 1.11е4 (МПа) 

«Stiffness 23» = 3.48 (МПа) 

«Stiffness 33» = 4.06еЗ (МПа) 

ОК. 

Натискаємо кнопку Apply. 
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10. Побудувати модель двовимірного ортотропного матеріалу для шарів, 

армованих тканиною. 

Установлюємо поєднання Create / 2d Orthotropic / Manual Input. 

У полі «Material Name» уводимо ім’я матеріалу, наприклад, fabric. 

Далі натискаємо кнопку Input Properties і вводимо пружні властивості:  

«Elastic Modulus 11» = 3.4е4 (модуль пружності Е1, МПа) 

«Elastic Modulus 22» = 2.5е4 (модуль пружності Е2, МПа) 

«Poisson Ratio 12» = 0.15 (коефіцієнтПуассона jiX2) 

«Shear Modulus 12» = 3.3е3 (модуль зсуву G12, МПа) 

«Shear Modulus 23» = 3.3е3(модуль зсуву G23, МПа) 

«Shear Modulus 13» = 3.3е3(модуль зсуву G13, МПа) 

ОК. 

Натискаємо Apply. 

11. Відкрити нову базу даних в MSC.Laminate Modeler. 

У рядку меню вибираємо команду Tools → Laminate Modeler → Layup / 

Laminate. 

У вікні ініціалізації натискаємо кнопку New Layup File і вводимо ім’я 

файлу бази даних, наприклад Laminate1.Layup, OK. 

12. Створити LM-матеріали. 

У меню додатка MSC.Laminate Modeler, що випадає, вибираємо поєднання 

Create / LM_Material / Add. 

Використовуємо встановлений за замовчуванням тип матеріалу Drape 

(Scissor) – драпірований розкрій. 

Спочатку для полімерної пластини в списку «Analysis Materials» указуємо 

матеріал plate і у полі«Thickness» вводимо значення товщини (в мм): 2. Інші 

параметри залишаємо без зміни. Apply. 

Матеріал з ім’ям Mat_l повинен з’явитися в списку «Existing 

LM_Materials». 
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Аналогічно створюємо LM-матеріал з ім’ям Mat_2 для шарів, армованих 

тканиною. Водночас як вихідний матеріал вказуємо fabric, а для товщини 

вводимо значення 0.25 (в мм). 

У кінці також натискаємо кнопку Apply. 

13. Створити LM-шари. 

Установлюємо поєднання Create / LM_Ply / Add. 

Використовуємо «Туре»: Drape (Scissor). 

Для першого LM-шару в списку «Select LM_Material» вибираємо матеріал 

Mat_1. 

Активізуємо поле «Select Area» і в графічному вікні як ділянку, що 

покривається шаром, указуємо всю поверхню (Surface 1). 

За початкову точку приймаємо ліву нижню вершину поверхні, тобто, «Start 

Point»: Point 1. 

Далі вводимо: 

«Application Direction»: <0. 0. –1.> (напрямок прикладання) 

«Reference Direction»: Coord 0.1 (базовий напрямок) 

«Reference Angle»: 0 (базовий кут) 

Apply. 

Шар з ім’ям Ply_1 повинен з’явитися в списку «Existing LM_Plys». 

Для видалення з екрану результатів драпірування натискаємо кнопку  

додаткової панелі інструментів, що керує зображенням шарів.  

Для другого LM-шару (так само як і для всіх наступних) у списку «Select 

LM_Material» вибираємо матеріал Mat_2. 

Активізуємо поле «Select Area», у піктографічному меню вибору 

натискаємо кнопку  (оболонковий елемент) і в графічному вікні мишею 

витягуємо прямокутник вибору так, щоб він охопив середні в поперечному 

напрямку елементи (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Вибір елементів для шарів поздовжнього посилення 

 

Для поля «Start Point» вказуємо вузол 156 (Node 156). 

Apply. 

Для третього LM-шару змінюємо тільки базовий кут, тобто «Reference 

Angle»: 90. 

І, нарешті, як ділянку визначення трьох останніх шарів указуємо середні в 

поздовжньому напрямку елементи (рис. 2.4). 

За початкову точку вибираємо вузол 11 (Node 11). 

Для четвертого LM-шару як базовий кут – у полі «Reference Angle» 

вводимо значення 45 (в градусах), для п’ятого – значення 0 і для шостого – 

від’ємне значення – - 45. 

 

 

Рисунок 2.4 – Вибір елементів для шарів поперечного посилення 

 

Уведення кожного шару завершуємо натисканням кнопки Apply. 
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Інформація щодо всіх LM-шарів наведена в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 – Дані щодо LM-шарів 

LM_Ply Name Select Area Start Point Reference Angle 

Ply_1 Surface 1 Point 1 0 

Ply_2 
Elm 151:300 Node 156 

0 

Ply_3 90 

Ply_4 
Elm 11:20 41:50 71:80 ... 

251:260 281:290 
Node 11 

45 

Ply_5 0 

Ply_6 -45 

 

14. Створити LM-пакет. 

Установлюємо поєднання Create / LM_Layup / Add. 

Натискаємо кнопку Layup Definition (визначення пакета). 

Водночас з’являється додаткове вікно, де зі списку «Existing LM_Plys» 

вибираємо відповідні шари, як показано на рис. 2.5.  

Після заповнення таблиці натискаємо ОК. 

Розташуємо відлікову (вузлову) площину посередині товщини полімерної 

пластини. Для цього натискаємо кнопку Offset Definition (визначення відступів). 

Вибираємо режим «Define Offsets». 

 

Рисунок 2.5 – Визначення LM-пакета 

 

Виділяємо перший рядок таблиці та у відповідні поля вводимо:  

«Select Area»: Surface 1 (вибір ділянки) 

«Definition Point»: Point 1 (визначальна точка) 

«Definition Direction»: <0.0.-1> (що визначає напрямок)  

«Offset Value»: 1 (значення відступу, мм) 



25 

 

«Offset Flag»: Тор (ознака відступу) 

Create. 

У першому рядку таблиці повинен з’явитися запис Surface 1. 

Натискаємо послідовно ОК і Apply. 

Водночас з’явиться інформаційне вікно з повідомленням: The analysis 

model will require 4 properties referencing 4 laminates, 0 materials, 0 coordinates and 

1 fields for the selected tolerance. Do you wish to continue? (Модель для аналізу 

відповідно до вибраної точності вимагає створення 4 наборів властивостей 

елементів, що посилаються на 4 шаруватих матеріалу, 0 однорідних матеріалів,      

0 систем координат і 1 поле. Ви хочете продовжити?). 

Натискаємо Yes. 

15. Перевірити створену модель. 

Для зображення пакета з промальовуванням товщини шарів установлюємо 

поєднання Show / Laminate. 

Для поля «Select Area» вказуємо всі елементи (Elm 1:450). 

У списку наявних властивостей виділяємо рядок Thickness (товщина). 

Бігунок «Thickness Scale» (масштаб товщини) переміщаємо в крайнє праве 

положення. Apply. 

Для відновлення попереднього вигляду натискаємо кнопку Reset Graphics. 

Щоб перевірити послідовність укладання шарів, вибираємо поєднання Show / 

LM_Layup / Exploded View. 

Натискаємо кнопку Set Labels (установити мітки). 

Замість «LM_Layup Name» помічаємо «LM_Ply Name» і «Reference 

Angle», ОK. 

Для вибору всіх шарів натискаємо кнопку Select АН. 

Бігунок «Offset Dist. Multiplier »(множник відстані між шарами) зрушуємо 

до кінця вправо.Apply. 

Водночас у графічному вікні з’явиться зображення глобальних шарів у 

«розібраному» вигляді. 
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Для повернення до попереднього вигляду також натискаємо Reset 

Graphics. 

16. Закрити додаток MSC.Laminate Modeler. 

У діалоговій панелі натискаємо кнопку Close, а потім у вікні ініціалізації – 

Cancel. 

17.Задати граничні умови. 

Нагадаємо, що в розглянутій задачі пластина шарнірно закріплена по 

всьому контуру. 

Запускаємо програму «Loads / BCs» і для завдання переміщень 

встановлюємо поєднання Create / Displacement / Nodal. 

У полі «New Set Name» вводимо ім’я нового набору, наприклад, hinge. 

Натискаємо кнопку Input Data і У полі «Translations» вводимо <0,0,0>, ОК. 

Натискаємо Select Application Region. Для вибору геометричних об’єктів 

використовуємо опцію «Select»: Geometry. 

Активізуємо поле «Select Geometry Entities», в піктографічному меню 

вибору натискаємо кнопку ~ (крива або кромка) і вказуємо всі чотири кромки 

поверхні, попередньо натиснувши клавішу Shift.  

Послідовно натискаємо кнопки Add, ОК і Apply. 

18. Докласти навантаження. 

Для задання тиску в тому самому додатку вибираємо поєднання Create / 

Pressure / Element Uniform. 

У полі «New Set Name» уводимо ім’я нового набору, наприклад, load. 

Як тип цільових елементів вибираємо поверхневі, тобто «Target Element 

Туре»: 2D. 

Натискаємо кнопку Input Data і у полі «Тор Surf Pressure» (тиск на верхній 

поверхні) вводимо значення 0.1 (в МПа). ОК. 

Далі натискаємо кнопку Select Application Region. Використовуємо опцію 

«Select»: Geometry. 

Активізуємо поле «Select Surfaces or Edges», у піктографічному меню 

вибору натискаємо кнопку (поверхню або грань) і вказуємо поверхню 1. 
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Послідовно натискаємо кнопки Add, ОК і Apply. 

19. Запустити задачу на розрахунок. 

Вибираємо додаток «Analysis» і встановлюємо поєднання Analyze / Entire 

Model / Full Run. 

Слід зазначити, що в останніх версіях системи MSC.Patran-Nastran за 

замовчуванням установлена опція розподілу результатів за глобальними 

шарами. Її слід відключити, оскільки нас цікавить розподіл напружень як у 

глобальних, так і в локальних шарах. 

Для зміни параметрів використовуваних під час передачі даних 

натискаємо кнопку Translation Parameters і знімаємо позначку «Write Global Ply 

IDs». OK. 

Для запуску задачі на розрахунок натискаємо кнопку Apply основної 

діалогової панелі програми. 

20. Приєднати файл результатів розрахунку до бази даних програми 

MSC.Patran. 

У тому самому додатку для доступу до результатів розрахунку 

встановлюємо поєднання Access Results / Attach XDB / Result Entities. 

Натискаємо кнопку Select Results File і у вікні, що з’явилося, вибираємо 

файл plate2.xdb, OK. 

Наприкінці натискаємо Apply. 

21. Знову запустити додаток MSC.Laminate Modeler. 

У рядку меню вибираємо команду Tools → Laminate Modeler → Layup / 

Laminate. 

Потрапляємо у вікно ініціалізації, де за допомогою кнопки Open Layup File 

відкриваємо базу даних з ім’ям Laminate1.Layup, OK. 

22. Сортувати результати відповідно з глобальними шарами.  

Установлюємо поєднання Create / Results / LM_Ply_Sort. 

У списку наявних випадків результатів «Select Result Cases» виділяємо 

рядок Default, A1: Static Subcase. 
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Нижче, в списку розрахованих у шарах результатів «Select Layered 

Result(s)», указуємо Stress Tensor (тензор напружень). 

Натискаємо Apply. 

Послідовно натискаючи кнопки Close і Cancel, закриваємо додаток 

MSC.Laminate Modeler. 

23. Зображуємо поля напружень по Мізесу в локальних і глобальних 

шарах. Запускаємо додаток «Results». Для швидкого зображення результатів 

використовуємо поєднання Create / Quick Plot. 

У списку «Select Result Cases» повинні знаходитися два випадки 

результатів, причому перший випадок буде містити напруження, розподілені по 

локальним шарам, а другий – з глобальним шаром. 

Для зображення поля напружень у локальних шарах виділяємо перший 

випадок результатів і в списку «Select Fringe Result» указуємо рядок Stress 

Tensor. 

Натискаємо розташовану нижче кнопку Position і вибираємо конкретний 

локальний шар Layer n (де n – номер шару). Close. 

Використовуємо «Quantity»: von Mises (напруга по Мизесу). Apply. 

Для зображення поля напружень у глобальних (фізичних) шарах виділяємо 

другий випадок результатів і в списку «Select Fringe Result» указуємо рядок 

LM_Sort, All Global Plies, MSC.Nastran, Stress Tensor. 

За допомогою кнопки Position вибираємо конкретний глобальний шар At 

Laminate1.n (де n – номер шару). Close і Apply. 

24. Вийти з програми: File → Quit. 

Зміст звіту 

1. Короткий порядок виконання роботи. 

2. Модель двофазного композиту Халпіна-Цая. 

3. Модель двохмірного ортотропного матеріалу. 

4. Розрахунок полів напружень по Мізесу в глобальних і локальних шарах. 

 

 



29 

 

Контрольні питання 

1. Основні етапи побудови моделей шаруватих композитних кострукцій та 

їх аналізу. 

2. Порядок побудови об’ємних моделей. 

3. Які критерії руйнування використовують під час дослідження 

напружень композитних кострукцій? 

Література: [8, с. 112–125; 9, с. 216–244].  

 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

 

Сумарна кількість балів за лабораторні роботи – 9 балів, кожна робота 

оцінюється у 4,5 бали. Оцінювання ведеться за такими критеріями: своєчасність 

виконання – 0,5 бала, правильність виконання – 1,5 бала, захист роботи –                    

2,5 бала. Пропущена з будь-якої причини лабораторна робота обов’язково 

повинна бути відпрацьована (у цьому випадку бали за своєчасне виконання не 

зараховуються).  
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту до лабораторних робіт 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 

Кафедра «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

 

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МЕХАНІКА І ОБРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТІВ» 

 

 

 

 

 Виконав: аспірант(ка)_____ ______________ 
    (підпис)    (прізвище та ініціали) 

 група_________________________________  

 шифр _________________________________ 

 Перевірив:  _______ ____________________  
   (підпис)     (прізвище та ініціали) 

 

 

 

Кременчук  20__ 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Механіка і оброблення композитів» для аспірантів і здобувачів усіх 

форм навчання зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство» освітнього ступеня 

«Доктор філософії» 
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