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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обгрунтування вибору теми дослідження. У дисертації запропоновано 

вирішення актуального прикладного науково-технічного завдання в області 

проектування і будівництва підводної техніки - створення теоретичного 

забезпечення для конструювання глибоководних ілюмінаторів. В роботі 

розглянуті питання надійності, міцності й деформативності ілюмінаторів у 

вигляді усіченого конуса з органічного скла. 

Освоєння глибин Світового океану, пошук корисних копалин, виконання 

ремонтних робіт неможливо без підводних оптичних систем, одним з 

елементів яких є підводний ілюмінатор. У зв'язку з виснаженням запасів 

нафти, газу, руд металів та інших природних ресурсів на суші, яка становить 

всього близько 25% поверхні земної кулі, розвідка і розробка родовищ 

корисних копалин під водою без сумніву є перспективним напрямком. 

Незважаючи на значну кількість розробок конструкцій підводних 

ілюмінаторів, повноцінної теорії проектування таких об'єктів на даний час не 

розроблено. Складність завдання полягає в урахуванні багатьох факторів: 

робочої глибини занурення підводних апаратів, тривалості перебування під 

водою, частоти і циклічності занурень, зниження механічних характеристик 

органічного скла з плином часу. 

Актуальність теми дисертації обумовлена також задачами, що 

сформульованими у Концепції Загальнодержавної цільової економічної 

програми розвитку кораблебудування на період до 2035 року від 06.05. 2009 

№ 671-р. і закону України від 06.09.2012 № 5209 – VI «Про проведення 

економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної 

промисловості». 

Найбільш фундаментальні дослідження в області проектування і випробувань 

ілюмінаторів, прогнозування довговічності полімерів виконані вітчизняними та 

зарубіжними вченими: Стечівом Дж., Доланом Р. (США), Писаренко Г.С, 

Дьячковим І.І, Карінцевим І.Б. (Україна), Мгеладзе Ш.Г., Готорішвілі Я.С. 

(Грузія), Хрулевим В.М, Морозовим Ю.Л., Бартеньєвим Г.М. (Росія), 

Уржумцевим Ю.С., Максимовим Р.Д., Гольдманом А.Я. (Латвія) та інші.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

в області глибоководних підводних засобів є провідним, визнаним міжнародною 

спільнотою напрямком наукової та практичної діяльності Національного 

університету кораблебудування ім. адм. Макарова (НУК), який пов'язаний з 

виконанням законів і постанов Кабінету Міністрів України: закону «Про 

проведення економічного експерименту щодо державної підтримки 

суднобудівної промисловості» від 06.09.2012 р.; постанови №1150 «Про 

затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів 

класу "Корвет" за проектом 58250» від 9.11.2011 р.; постанови  № 942 «Про 

затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень 

і науково-технічних розробок на період до 2015 року» від 7.09. 2011 р., в яких 

одним з напрямів є перехід до моделі інноваційного розвитку суднобудування 

України шляхом впровадження нових матеріалів. 
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Дисертація включає результати досліджень, які було отримано при 

виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР): НДР 2.1.Пр762 

«Розробка методів проектування оптичних ілюмінаторів для підводних 

технічних засобів»  (1992 – 1993р.р., номер державної реєстрації UА01009471) 
(здобувачу належить участь у проведенні чисельних розрахунків, аналіз та співставлення 

отриманих здобувачем розрахунків), НДР 2.1.Пр 891 ГР – КПИ – 30УО «Розробка 

системи автоматизованого моделювання процесів нелінійного деформування і 

руйнування конструкцій корабля і глибоководних апаратів, що знаходяться 

під впливом статичних і ударних навантажень з метою підвищення їх 

надійності та довговічності» (1992 – 1995 р.р., номер державної реєстрації 

0193UO24753) (здобувачу належить участь у виконанні експериментальних досліджень), 

НДР № 1364 «Розробка методів розрахунку міцності, повзучості та 

довговічності ілюмінаторів глибоководних апаратів (1999 – 2000 р.р., номер 

державної реєстрації 0100UO03107) (здобувачу належить участь у проведенні чисельних 

розрахунків, аналіз та співставлення отриманих здобувачем розрахунків).  

Об'єкт дисертаційного дослідження – процес зміни напружено-

деформованого стану глибоководного ілюмінатора під дією гідростатичного 

тиску різних рівнів. 

Предмет дисертаційного дослідження –  метод розрахунку міцності та вибір 

конструктивних параметрів конічних ілюмінаторів із органічного скла засобів 

океанотехніки. 

Мета і завдання дослідження полягає у розробці методу розрахунку 

міцності і виборі конструктивних параметрів глибоководних ілюмінаторів в 

залежності від умов експлуатації підводних технічних засобів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Обґрунтувати переваги та недоліки глибоководних ілюмінаторів (ГІ) в 

залежності від конструктивного типу та матеріалу світлопрозорого елементу 

(СЕ) і запропонувати критерії їх вибору у залежності від умов експлуатації 

підводного технічного засобу. 

2. Експериментально визначити початкові механічні характеристики 

органічного скла (ОС) при короткочасному  навантаженні для подальшого 

розрахунку характеристик міцності і коефіцієнтів запасу.  

3. Експериментально дослідити зміни механічних властивостей ОС за 

методикою прискореного теплового старіння  при температурах 40,70 і 100°С 

протягом місяця для прогнозування довговічності СЕ ГІ  на тривалий час.    

4. Виконати натурні випробування конічних  ГІ, а також розробити методику 

прогнозування їх деформацій при їх тривалому і циклічному навантаженні 

гідростатичним тиском. 

5. Виконати теоретичний розрахунок напружено-деформованого стану 

(НДС) в СЕ конічного ГІ в залежності від його геометричних параметрів 

(відносної товщини і кута конусності) і виконати синтез теоретичних, 

чисельних розрахунків за методом скінчених елементів (МСЕ) та  

експериментальних досліджень для розробки практичних рекомендацій щодо 
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вибору оптимальних геометричних параметрів ГІ з ОС в залежності від умов 

експлуатації.   

Методи дослідження:  

– планування експерименту, математична статистика, методи оптимізації, 

методи апроксимації для обробки результатів експериментальних досліджень; 

– методи теорії в’язко-пружності для прогнозування деформацій ГІ при 

тривалому навантаженні гідростатичним тиском; 

– МСЕ для розрахунку напружено-деформованого стану СЕ; 

– метод розрахунку товстих плит при згинанні для теоретичного аналізу 

НДС СЕ.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розрахунку міцності 

та оптимізації конструктивних параметрів ілюмінаторів засобів 

океанотехніки, виборі оптимальних геометричних параметрів ГІ і розробці 

методик прогнозування зміни їх фізико-механічних характеристик в процесі 

експлуатації, що значно відрізняється від відомих стандартів типу «ASME 

PVHO-1. 2012. Safety standard for pressure vessels for human occupancy. New 

York (NY): American Society of Mechanical Engineers. P.131».  

В результаті досліджень отримано наступні наукові результати: 

Вперше розроблено аналітичний спосіб розрахунку НДС у  СЕ з ОС з 

використанням теорії пружності, МСЕ та методу розрахунку товстих плит  

конічного ГІ  під дією рівномірного гідростатичного тиску, що дозволило 

визначити раціональні параметри СЕ. 

Удосконалено методики прогнозування деформацій і характеристик 

міцності за способом напружено-часової аналогії, що були застосовані для 

об'єкта з неоднорідним розподілом напружень у  СЕ ГІ. Запропоновані 

методики випробувань і розрахунку напружено-деформованого стану 

дозволяють у відносно короткий термін вибрати оптимальні геометричні 

характеристики конічних ГІ з ОС. 

Набув подальшого розвитку спосіб оцінки погіршення фізико-

механічних характеристик полімерних матеріалів за методом прискореного 

теплового старіння, що дозволяє прогнозувати експлуатаційні властивості ГІ. 

Практичне значення отриманих результатів полягає: 

– запропоновано методи розрахунку та випробувань ГІ дозволили  знизити 

масу ілюмінаторів на 10…15% від номінальної; 

– підвищено надійність ГІ за рахунок утворення сприятливого розподілу 

напружень і деформацій у СЕ; 

–  поліпшено оптичні характеристики ГІ за рахунок відносно невеликого 

прогину СЕ при експлуатації; 

– показано, що економічні показники при терміні експлуатації СЕ 12 років 

та вартості органічного скла 5$/кг  не мають значення.   

Впровадження результатів. Результати наукових розробок впроваджено 

в навчальний процес при викладанні дисциплін студентам напряму 6.051101 – 

«Авіа та ракетобудування» (акт від 21.12.2019 р.). 



4 

Розроблені в роботі методики впроваджені у ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод». Практичне застосування результатів досліджень 

відображено в наступних документах: 

– «Методика силового – експрес методу визначення повзучості  

термопластичних матеріалів» УКФА.360207.005.М  – Миколаїв: НУК, 2020. 8 с.;  

– «Методика прогнозування довготривалої міцності термопластичних 

полімерних матеріалів» УКФА.360207.004.М – Миколаїв: НУК, 2020. 11 с.; 

– «Методика прогноз довговічності світлопрозорих елементів 

глибоководних ілюмінаторів за результатами короткочасних випробувань 

сталим гідростатичним тиском» УКФА.360209.003.М  – Миколаїв: НУК, 2020. 9 с.; 

Особистий внесок автора полягає в безпосередньому виконанні всіх 

теоретичних і експериментальних досліджень, а також в інтерпретації отриманих 

результатів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є закінченим науковим 

дослідженням. Наведені у дисертації положення, висновки та всі 

експериментально отримані закономірності та теоретичні моделі розроблені 

особисто здобувачем. У роботах, написання у співавторстві, здобувачу 

належить: [1] – проведення розрахунків методом скінченних елементів, 

оптимізація геометричних параметрів СЕ; [6] – експериментальні дослідження 

міцності ілюмінаторів при різних навантаженнях, аналітичний та теоретичний 

розрахунок їх напружено-деформованого стану, розробка рекомендацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні результати 

дисертаційної роботи було представлено на 9 конференціях: 31–33  міжнародних 

конференціях-виставках «Композиционные материалы в промышленности 

(СЛАВПОЛИКОМ)» (Ялта, 2011–2013 рр.);  всеукраїнських науково-технічних 

конференціях з міжнародною участю «Сучасні технології проектування, 

побудови експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних 

споруд» (Миколаїв, 2015,2016 рр.); Всеукраїнській науково-технічній конференції 

«Підводна техніка і технології» (Миколаїв, 2014 р.); VІ, VІІ, IX міжнародній 

науково-практичній конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» 

(Миколаїв, 2015, 2016, 2019 рр.). 

Публікації. Основні результати досліджень, що увійшли до дисертації, 

викладені у друкованих працях: 6 статтях у провідних наукових виданнях, 

рекомендованих ДАК МОН України, з яких 1 стаття у наукометричному виданні (з 

них 4 статті без співавторів), 9 публікацій у збірниках матеріалів всеукраїнських і 

міжнародних науково-технічних конференцій (з них 6  без співавторів). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаної літератури та 8 додатків. Загальний обсяг роботи 

182 сторінки, 35 рисунків, 19 таблиць, список літератури з 88 джерел. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету та 

основні задачі дослідження, сформульовано об’єкт, предмет та методи 

дослідження, показано наукову новизну і практичне значення отриманих 
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результатів, представлено відомості про апробацію та опублікування 

результатів роботи, а також про її структуру та обсяг.  

У першому розділі наведені результати інформаційного пошуку з підводних 

оптичних систем. Розглянуті різні конструкції ГІ, а саме сферичні, у формі 

плоского диску, та у вигляді усіченого конуса. Також виконано аналіз 

світлопрозорих матеріалів, які можуть бути використані для виготовлення СЕ ГІ. 

За результатами інформаційного пошуку вибрано найбільш перспективна 

конструкція СЕ ГІ у вигляді усіченого конуса, яка виготовляється з ОС. Така 

конструкція ГІ забезпечує надійну герметичність, добрі оптичні 

характеристики, високу міцність та надійність при тривалих та циклічних 

навантаженнях гідростатичним тиском. Отже, основним змістом дисертаційної 

роботи є удосконалення та оптимізація конструктивних параметрів ГІ з ОС. 

У другому розділі дисертації викладено загальну методику та основні методи 

дослідження властивостей матеріалу СЕ  ГІ з використанням стандартних методів 

випробувань за ISO 527-2:2012.   

Розроблено схему експериментів з визначення короткочасної міцності зразків 

з ОС, тривалої міцності та міцності при циклічному навантаженні в умовах 

розтягування та зсуву. Також розроблено методики випробувань натурних ГІ при 

дії гідростатичного тиску. 

В експериментальних дослідженнях  використовувалися традиційні способи 

обробки результатів, а саме: математична статистика, теорія імовірності, 

побудови математичних моделей функцій відгуку за методом найменших 

квадратів. Математичні моделі побудовано на основі одно-факторних 

експериментів, де основними параметрами є температура, гідростатичний тиск, 

рівень механічного навантаження, тривалість та циклічність його дії. 

У теоретичних розрахунках використовуються  методи теорії пружності, 

в’язко-пружності та загальні теорії деформування і старіння полімерних 

матеріалів.  

У третьому розділі наводиться теоретичне обґрунтування можливості 

прогнозування довговічності за методикою прискореного теплового старіння, 

а також результати випробувань для матеріалу СЕ ГІ з ОС. 

Визначальним фактором при проектуванні ГІ є забезпечення міцності СЕ 

при дії тривалих і циклічних навантажень. Механічні характеристики ОС, як і 

більшості полімерів, значно змінюються з часом під дією атмосфери, вологи і 

ультрафіолетового випромінювання. Їх вплив поширюється, перш за все, на 

поверхневі шари матеріалу, що викликає зменшення молекулярної маси 

полімеру, зниження ударної в'язкості і граничної деформації при 

розтягуванні. Використання відповідних захисних плівок дозволяє практично 

повністю виключити вплив перерахованих зовнішніх впливів.  

Вплив температури поширюється на весь об'єм матеріалу і призводить до 

його «теплового старіння», що необхідно враховувати при проектуванні ГІ. 

Процес теплової деструкції полімерів досить тривалий, тому прогнозування 

зміни властивостей ОС проводиться прискореними методами старіння зразків 

матеріалу з подальшим випробуванням при простих видах навантаження.  
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Результати випробувань зразків можна використовувати для оцінки 

довговічності СЕ, оскільки він при експлуатації знаходитися в умовах 

об'ємного напруженого стану, який є більш безпечним. Відомим є спосіб 

прогнозування властивостей полімерних матеріалів, таких як ОС за 

методикою  прискореного теплового старіння. Експериментально досліджено 

процес зміни фізико-механічних характеристик ОС при термодеструкції. 

Теплове старіння полімерних матеріалів можна ототожнити з процесом 

термічно-окисної деструкції, що протікає з постійною при даній температурі 

швидкістю. Для цього процесу характерна зміна концентрації одного реагенту 

або активних радикалів одного виду. Константа швидкості реакції може бути 

визначена залежністю: 

c

c

t
k 0ln

1


,     (1) 

де k – константа швидкості  реакції, с–1; t – час старіння; с0, с  – кількість 

вільних радикалів на початку (при t = 0) і  на при кінці процесу відповідно. 

Для практичної реалізації рівняння (1) зручно прийняти, що зміна 

механічних властивостей полімеру пропорційна зміні в них кількості 

функціональних груп, тобто: 




 0ln

1

t
k ,     (2) 

де ε0, ε – граничні деформації до та після старіння відповідно. 

Константа швидкості реакції може бути визначена залежністю: 











RT

E
ak exp ,    (3) 

де Е – енергія активації, Дж/моль; Т – температура, К; R – фізична константа; 

а – частотний фактор, с-1. 

Рівняння (1) для двох різних температур Т1 і Т2 (при цьому зміна 

концентрації однакова в обох випадках) дає таке співвідношення: 
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Виконавши ту ж операцію для (3) з урахуванням (4) отримано наступний 

вираз  для відношення k1/k2 : 
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натуральний логарифм якого буде: 
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У результаті отримуємо:  
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Умова (6) по суті являє формулу екстраполяційного прогнозу 

довговічності за даними прискореного теплового старіння. 

Отже, прогнозована довговічність t1 – це час, протягом якого деформації 

змінюється на ту ж величину при температурі Т1 старіння в нормальних 

умовах. Ця величина приймається за критерій довговічності і визначається, як 

правило, експлуатаційними міркуваннями.  

Метою випробувань в режимі прискореного теплового старіння є дослідження 

зміни механічних характеристик ОС з подальшим перенесенням отриманих 

результатів на натурний об'єкт – ГІ  і прогноз терміну експлуатації останнього. 

Випробування проводились на зразках циліндричної форми з галтелями на кінцях 

згідно IEC 60811-401-2015 при трьох рівнях температури: 40; 70 і 100 °С. 

Тривалість витримки зразків при кожній температурі становила 2; 5; 10; 20 і 30 

діб. За результатами дослідів, отримано середні значення граничних деформацій 

для кожного температурно-часового режиму, які зведені в таблицю 1.   
 

Таблиця 1 – Середні значення граничних деформацій 

Найменування 

Час  

витримки 

t , год 

Температура старіння Т , оС  

40 оС 70 оС 100 оС 

Граничні деформації   

48 5,83 4,63 3,75 

120  4,80 4,63 3,38 

240  4,73 4,25 2,95 

480  4,80 2,70 3,08 

720  4,38 2,55 2,73 

Отримані значення граничних деформацій служать основою для побудови 

кривих тривалого старіння в координатах tln , де t – час старіння, год (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Криві  прискореного  теплового старіння.   
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Якщо відома мінімально допустима при експлуатації величина граничної 

деформації εекс, то у відповідності з рис.1 можна визначити час експлуатації 

матеріалу для кожної з температур Т1, Т2 і Т3 прискореного старіння. Для цього на 

графіку проводитися горизонтальна крива εекс = const і відзначаються координати 

lnτ1, lnτ2, lnτ3 точок перетину з кривим старіння при температурах Т1, Т2 і Т3 

відповідно. Згідно (6) в координатах 1/Т – lnτ  крива допустимої довговічності 

повинна бути прямою лінією (рис.2) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для Азово-Чорноморського басейну середньорічну температуру 

експлуатації ГІ можна прийняти Текс = 20ºС (293К). Побудувавши 

вертикальну пряму 1/Текс до перетину з кривою довговічності можна 

визначити допустимий період експлуатації τекс ≈ 12 років. Таким чином, 

з'являється можливість прогнозування періоду експлуатації ГІ з ОС. 

В четвертому розділі наводяться результати натурних випробувань ГІ 

підводних технічних засобів при навантаженні гідростатичним тиском. На 

базі нетривалих випробувань здійснено прогноз деформацій СЕ ГІ з ОС.  

Основним фактором при проектуванні ГІ є забезпечення їх міцності при 

тривалих та циклічних навантаженнях гідростатичним тиском. Органічне скло 

має значну повзучість, тому робоче навантаження призначають в 4 – 12 разів 

менше від руйнівного тиску при короткочасних  випробуваннях ГІ. Однак 

методик, які б визначали величину коефіцієнта запасу, на даний час не існує. 

Отже, для аналізу працездатності СЕ ГІ, необхідно комплексний прогноз, 

який враховує як зниження механічних характеристик ОС, так і деформації ГІ 

під час експлуатації. Були виконані дослідження для СЕ ГІ водолазного 

колокола з робочою глибиною занурення до 500 м. 

Рисунок 2 -  Прогнозування тривалості експлуатації 

матеріалу СЕ  глибоководного ілюмінатору 
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Геометричні характеристики СЕ ГІ (рис.3) такі: H/D = 0,41 та α = 90º. При 

короткочасних випробуваннях визначено руйнівний тиск – 110 МПа, а також 

тиск – 60МПа, який відповідає появі  напружень плинності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Як видно з діаграми навантаження рис.4, деформації плинності з’являються 

приблизно при тиску 60 МПа та прогині 2,7 мм у центрі СЕ ілюмінатору. 

З урахуванням короткочасних випробувань для тривалих досліджень 

деформацій ГІ прийняті такі умови: при рівнях гідростатичного тиску Р =70 та 

80 МПа навантаження протягом 5 годин і при тиску 40 та 60 МПа на протязі 

одного тижня. Криві повзучості в координатах w-lnτ, (де w – осьові 

переміщення центру поверхні низького тиску, а τ – час витримки під 

навантаженням), які наведені на рис.5, є основою для прогнозування 

деформацій СЕ за методикою напружено-часової аналогії, яка полягає у 

наступному.  

Для реологічно простих 

матеріалів, до класу яких належить 

ОС, криві податливості J = w/P  у 

напівлогарифмічних координатах 

відносно часу витримки τ під 

навантаженням подібні, та 

переходять одна в одну при 

паралельному зміщенні вдовж 

шкали часу. Це дозволяє за рахунок 

паралельного переносу кривих 

податливості, які відповідають 

різним рівням навантаження, 

побудувати узагальнену криву для 

найменшого рівня гідростатичного 

тиску.  

 

Рисунок 3 – Світлопрозорий елемент ілюмінатору глибоководного  

апарата: 1 – сторона низького тиску;  2 – сторона високого тиску 
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Рисунок 4 - Деформація СЕ при 

короткочасових навантаженнях 

гідростатичним тиском 
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Перебудувавши криві повзучості (див. рис.5) СЕ у ізохрони (криві, що 

відповідають однаковому часу витримки τі під різним тиском), можна зробити 

висновок, що при навантаженні менш ніж за 40 МПа СЕ має властивості 

лінійної в’язко-пружності (рис.6). 

Лінійна залежність деформацій ГІ від рівня тиску означає, що крива 

податливості при робочому тиску 5 МПа співпадає з контрольною кривою для 

40 МПа (рис.7).  
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Рисунок 6 –  Ізохрони повзучості СЕ ілюмінатору де:  

                 1     – ln τ1 = 1;  2      – lnτ2 = 2; 3     –  ln τ3 = 3;  

        4 Х  – ln τ4 = 4; 5 – ln τ5 = 5;  6      – ln τ6 = 6; 7 – ln τ7 = 7; 
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Рисунок 5 - Криві повзучості СЕ при тривалому 

навантаженні гідростатичним тиском 
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Прогноз, який було виконано на базі одного тижня навантаження 

гідростатичним тиском, добре збігається з контрольною кривою (3 місяці при 

тиску 40 МПа), що дозволяє визначити деформації СЕ за 12-річний період 

лінійною інтерполяцією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За цей час деформації СЕ при тиску 5 МПа податливість складе 

J = 0,28 мм/МПа, а прогин досягне w=1,4 мм, що значно менше деформації 

плинності (wп= wекс= 2,7 мм). Такі ГІ можна використовувати навіть на 

глибинах до 900 м. Однак, зробити СЕ більш тонким для глибин до 500 м 

неможна, оскільки при цьому будуть виникати напруження розтягування на 

поверхні низького тиску.  

Також в четвертому розділі наводяться результати циклічних випробувань 

СЕ ГІ підводних технічних засобів. 

У загальному випадку на витривалість матеріалу впливають такі чинники: 

– форма циклу (синусоїдальний, пилоподібний, пульсуючий дискретний і ін.); 

– параметр циклу; 

– тривалість впливу навантаження в межах одного циклу (впливає на 

релаксаційні процеси в матеріалі);  

– температура випробувань (в залежності від температури полімер може 

перебувати в склоподібному, високоеластичному і текучому стані, що зумовлює 

характер деформування); 

– вид напруженого стану (в’язкопружні деформації при розтягуванні 

значно менші ніж при стисненні, витривалість матеріалу виявляється істотно 

нижче в разі циклічної дії напружень розтягування); 

– наявність дефектів в структурі матеріалу (особливо небезпечні дефекти 

на поверхні, які викликають розвиток магістральних тріщин вглиб матеріалу).   
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Рисунок  7 - Криві податливості СЕ та прогнозування їх 

деформативності 
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Випробування матеріалів на витривалість не стандартизовані, тому 

параметри циклічного навантаження призначалися відповідно до 

передбачуваних умов експлуатації  ГІ  водолазного колоколу.  

За  рекомендаціями «ASME PVHO-1. 2012» для ГІ ресурс роботи при 

експлуатаційних навантаженнях повинен становити не менше 100000 годин 

тривалого і 10000 циклів повторного впливу гідростатичного тиску. Рівні 

експериментальних навантажень не значно відрізнялися від руйнівного тиску при 

короткочасних випробуваннях та становили 80, 70 і 60 МПа. Навантаження 

гідростатичним тиском здійснювалося зі швидкістю 0,6 МПа/с до заданого 

випробувального рівня з подальшою витримкою ГІ протягом 10 с. Надалі 

виконувався скид тиску до нульового рівня і цикл навантаження повторювався. 

При випробуваннях ГІ фіксувалися кількість циклів навантаження і осьові 

переміщення (прогини) в центрі поверхні низького тиску. Заміри проводилися 

через кожні 5...20 циклів навантаження в залежності від швидкості наростання 

прогинів. Крім того після кожних 100 циклів СЕ виймався з корпусу ілюмінатора 

для візуального огляду на предмет виявлення пошкоджень. 

Отримані при дослідах результати дозволяють зробити якісну оцінку 

витривалості ГІ при циклічному впливі гідростатичного тиску. Результати 

випробувань представлені на рис.8 у вигляді залежностей прогинів 

світлопрозорих елементів w від натурального логарифма кількості циклів 

навантаження N з урахуванням зменшення деформацій при релаксації у 

період розвантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При рівні зовнішнього тиску 80 МПа СЕ руйнувалися в середньому за 320 

циклів впливу (центральна частина відокремлювалася від периферійної), при 70 

МПа після 2000 навантажень спостерігалися тріщини «срібла» і зминання на 

кромці поверхні низького тиску, а при 60 МПа і тій же базі випробувань видимих 

руйнувань не виявлено.  

Рисунок 8 – Осьові переміщення w світлопрозорого елементу  

при циклічному навантаженні гідростатичним тиском  Р 
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У п’ятому розділі наводиться порядок розрахунку конічних ГІ з 

урахуванням складних граничних умов на опорній поверхні і виконана 

оптимізація геометричних параметрів СЕ. 

Напружено-деформований стан СЕ визначається його геометричними 

характеристиками, до яких відносяться кут конусності α та відношення 

товщини H до меншого діаметру  D (рис.9).  

При виборі початку координат  у 

центрі поверхні низького тиску 

граничні умови приймуть 

наступний вид:  

     σz(r;0) = 0; 

     σz(r;h) = – P; 

     τ rz(r;0) = τrz (r;h) = 0. 

Для отримання розв’язку задачі 

про НДС до умов на торцях 

необхідно додати граничні умови на 

конічній опорній поверхні ad 

(рис.9).  При їх складанні 

використані наступні гіпотези:  

– при деформуванні СЕ згинається і 

проковзує уздовж осі oz; 

– по конічній поверхні ad СЕ переміщується з тертям без відриву від опори.   

Розрахунок НДС класичними методами є складним, так як треба 

одночасно виконати змішані граничні умови на трьох поверхнях та врахувати  

багато параметрів (геометричні характеристики α, H/D та коефіцієнт тертя f).  

 На початковому етапі досліджень була обрана розрахункова модель, яка  

відповідає натурним зразкам СЕ 

водолазного колоколу, що дозволяє 

порівняти результати розрахунків за 

МСЕ з експериментальними даними 

та оцінити точність рішення. 

Враховуючи радіальну  симетрію як 

ГІ, так і зовнішнього навантаження, 

доцільно використовувати не всю 

модель, а лише сектор (об’ємне тіло 

СЕ будується не повністю, а 

обертанням на 6 о). Для СЕ ГІ з ОС 

вибрано сітку розміром 5 мм, на 

границі СЕ – корпус – 2,5 мм,  для  корпусу ГІ – 10 мм. В результаті отримуємо 

наступне розбиття  на елементи (рис. 10).  

Розрахункова модель закріплюється  жорстко із зовнішньої сторони 

корпусу. Так як при розрахунку було спрощено модель, на вільних площинах 

симетрії ставиться гранична умова Frictionless Support, яка забезпечує 

закріплення без тертя та забороняє переміщення по нормалі до поверхні. 

Рисунок 10- Сітка МСЕ для СЕ 

 

  

60,00 20,00 

0 40,00 80,00 
(mm) 

Рисунок 9 - Розрахункова схема ГІ: 
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Розрахунок виконано при значенні тиску діючого на зовнішню поверхню ГІ 

величиною 10 МПа. 

При розрахунку визначено значення загальної деформації w = 0,455 мм в 

центрі поверхні низького тиску (рис. 11, а). Значення деформації при 

короткочасних експериментальних випробуваннях також становило 0,455 мм. 

Отже, розрахункова модель достатньо добре відповідає реальному об’єкту. 

Значення деформацій СЕ в точках на границі контакту з корпусом приблизно 

однакові, тобто СЕ дійсно проковзує вздовж конічній опорній поверхні, як 

суцільне тіло. Це явище спостерігалося і при натурних випробуваннях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Значення еквівалентних напружень ГІ визначались за енергетичною 

(Мізеса-Губера) теорією міцності. Найбільш небезпечною точкою є ребро 

внутрішньої сторони ГІ (рис.11, б). Значення еквівалентного напруження в 

цьому місці становить 32,5 МПа. 

Геометричні характеристики ГІ підводного апарата визначалися за 

параметрами H/D та α (див. рис. 9). Значення D вибрано рівним відповідному 

розміру експериментальних зразків, тобто 116 мм. Значення H варіювалися від 40 

до 70 мм з кроком 10 мм. Значення α варіювалося  від 60о до 150о з кроком 15о . 

 Визначався НДС моделей згідно алгоритму, який був апробований 

для розрахунку натурного ГІ. Результати розрахунків для 28 варіантів 

геометрії ГІ дозволили побудувати просторові графіки залежності 

значень деформації в центрі сторони низького тиску w (рис.12,а) та 

значення максимального еквівалентного напруження σ е в небезпечній 

точці (рис.12, б) від параметрів H/D  і α. 

Також в роботі було отримано аналітичне рішення лінійної задачі теорії 

пружності для НДC ГІ. При експлуатації на СЕ ГІ діє гідростатичний тиск Р і 

реакції з боку конічної опорної поверхні, що викликає появу в ньому 

осесиметричного НДС. У цьому випадку напруження і деформації в СЕ 

виражаються через одну бігармонічну функцію Лява. При виборі функції Лява 

завжди доводиться йти на компроміс між простотою та точністю рішення. В 

теорії згинання товстих плит використовують функцію Лява у вигляді 

бігармонічного полінома 6-го ступеня, через яку виражаються елементи НДС.  

Рисунок 11 – Осьові переміщення (а) та еквівалентні напруження (б) у 

СЕ: 1 – початкове положення  2 –після деформації; 3 – корпус ілюмінатора 
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Граничними умовами для 

ілюмінатора будуть відсутність 

на торцевих поверхнях 

дотичних напружень rz, дія 

нормального тиску σz=–Р на 

зовнішню поверхню і 

безвідривне ковзання з 

коефіцієнтом тертя f по конічної 

опорної поверхні (рис.13). 

Виконання граничних умов на 

торцях дає такий вираз для 

безрозмірних переміщень і 

напружень: 
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Рисунок 13– Схема навантаження 

ілюмінатора: h – напівтовщина СЕ;  

r0 – середній радіус 
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де  

0r

r
 , 

h

z
  – безрозмірні координати.  

Коефіцієнти b0, b3 і b4 визначаються з умови задоволення граничних умов 

на конічної опорної поверхні, які в інтегральному смислі мають вигляд 

min))(
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()(
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1
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f
wu ,   (8) 

де β = tan(α/2). 

Виконана серія чисельних розрахунків ГІ при різних кутах конусності α і 

відносних товщинах  h/r0. Відповідні графіки представлені на рис. 14 (а,б) 

Запропоноване рішення добре узгоджується (табл.2) з результатами 

експерименту і розрахунком за МСЕ і може бути використано для 

оптимального проектування ілюмінаторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Прогин ГІ  водолазного колоколу  під тиском 10 МПа.  

Метод визначення 
Експе-

римент 
МСЕ 

Теорія згинання 

плит 

Прогин в центрі ілюмінатора w, мм 0,455 0,455 0,463 
 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу 

проектування та методу розрахунку НДС та вибору конструктивних 

параметрів ГІ для засобів океанотехніки. Висновки узагальнюють сукупність 

вирішених завдань дисертаційного дослідження та включають наступне. 

1. Розроблено критерії вибору СЕ конічних, сферичних і циліндричних ГІ  

з органічного та неорганічного скла на основі порівняльного аналізу їх 

технічних і технологічних характеристик, експлуатаційних навантажень, а 

також НДС та характеру руйнування. 

Рисунок 14 – Деформації w в центрі поверхні низького тиску (а) та 

еквівалентне напруження σе в небезпечній точці (б)  в залежності  від   H/D 
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2. Результати випробувань підтверджують, що ОС є перспективним 

матеріалом для СЕ в засобах океанотехніки, а визначені механічні 

характеристики, дозволяють виконувати як теоретичні розрахунки, так і 

призначати рівень навантажень для натурних ГІ.  

3. На основі експериментальних досліджень аргументовано встановлено 

допустимий при експлуатації рівень деформацій  СЕ εекс=3 %, що відповідає 

значенню пружної деформації матеріалу. Зниження допустимого рівня εекс, 

призведе до збільшення терміну експлуатації ГІ.  

4. Натурні випробування конічних ілюмінаторів водолазного колоколу з 

глибиною експлуатації 500 м дозволили визначити граничний термін 

експлуатації, що складає 12 років. При цьому ресурс роботи в умовах 

експлуатаційних навантаженнях повинен становити не менше 100000 годин 

тривалого і 10000 циклів впливу гідростатичного тиску. Такий ресурс роботи 

є надмірно завищеними, так як відповідає щоденному зануренню на 10 годин 

протягом 27 років. 

5. Розроблено метод розрахунку ГІ за теорією товстих плит, також 

виконані розрахунки за МСЕ  для 28 варіантів геометричних форм СЕ.  

Аналіз впливу геометричних характеристик ГІ на НДС показав, що 

збільшення кута конусності при постійній відносній товщині СЕ у всіх 

випадках зменшує його прогин w. Еквівалентні напруження σе набувають 

мінімальні значення, коли кут конусності знаходиться в діапазоні 75° - 105° 

(при збільшенні відносної товщини оптимальний кут конусності 

зменшується).  

6. Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів СЕ 

глибоководних ілюмінаторів, які впроваджені у навчальний процес НУК та у 

виробництво на ДП «Миколаївській суднобудівний завод». 
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АНОТАЦІЯ 

Кочанов В.Ю. Метод розрахунку напружено-деформованого стану та 

вибір конструктивних параметрів ілюмінаторів для засобів океанотехніки. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». – Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2020 р. 

У роботі розглянуто методи розрахунку напружено-деформованого стану 

глибоководних ілюмінаторів та методи їх випробувань при тривалих та 

циклічних навантаженнях гідростатичним тиском. 

Розроблено теоретичний метод розрахунку напружено-деформованого 

стану, запропоновано спосіб вибору конструктивних параметрів ілюмінаторів 

засобів океанотехніки та методики прогнозування зміни їх фізико-механічних 

характеристик в процесі експлуатації. В результаті досліджень отримано 

наступні наукові результати. 

Вперше розроблено аналітичний спосіб розрахунку напружень і 

деформацій у  світлопрозорому елементі з органічного скла ілюмінатора під 

дією рівномірного гідростатичного тиску. 

Удосконалено методики прогнозування деформацій і характеристик 

властивостей за способом напружено-часової аналогії, що були застосовані 

для об'єкта з неоднорідним розподілом напружень у  світлопрозорому 

елементі глибоководного ілюмінатора. Запропоновані методики випробувань і 

розрахунку напружено-деформованого стану дозволяють у відносно короткий 

термін вибрати оптимальні геометричні характеристики конічних 

ілюмінаторів з органічного скла. 

Набув подальший розвиток оригінальний спосіб оцінки погіршення 

фізико-механічних характеристик полімерних матеріалів при їх витримці при 

підвищених, порівняно з експлуатаційними, температурами. 

Це дозволило  знизити масу глибоководних ілюмінаторів на 10…15% від 

номінальної. Підвищено строк експлуатації глибоководних ілюмінаторів за 

рахунок утворення сприятливого напружено-деформованого стану СЕ. 

Поліпшено оптичні характеристики ілюмінатору за рахунок відносно 

невеликого прогину СЕ при експлуатації. Показано, що економічні показники 

при терміну експлуатації СЕ 12 років та вартості органічного скла 5$/кг  не 

мають значення.   

Ключові слова: глибоководний ілюмінатор, світлопрозорий елемент, 

напружено-деформований стан, органічне скло, ресурс роботи. 
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АННОТАЦИЯ 

Кочанов  В.Ю. Метод расчета напряженно-деформированного состояния 

и выбор конструктивных параметров иллюминаторов для средств 

океанотехники. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.08.03 – «Конструирование и строительство судов». 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 

Николаев, 2020 г. 

В работе рассмотрены методы расчета напряженно-деформированного 

состояния глубоководных иллюминаторов на основе аналитических и 

численных способов теории упругости, а также методы их испытаний при 

длительных и циклических нагружениях  гидростатическим давлением. 

На основе уравнений Ляме для осесимметричных задач теории упругости с 

использованием полиномов Лежандра разработан теоретический метод расчета 

напряженно-деформированного состояния конических глубоководных 

иллюминаторов и предложен способ выбора их конструктивных параметров. 

Разработаны методики испытаний иллюминаторов средств океанотехники и 

способы прогнозирования изменения их физико-механических характеристик в 

процессе эксплуатации на основе напряженно-временной аналогии и способа 

ускоренного теплового старения. В результате исследований получены 

следующие научные результаты. 

Впервые разработан аналитический способ расчета напряжений и 

деформаций в светопрозрачном элементе из органического стекла 

иллюминатора под действием равномерного гидростатического давления. 

Результаты расчетов коррелируют с натурными испытаниями иллюминаторов 

водолазного колокола с рабочей глубиной погружения 500 м. 

Усовершенствованы методики прогнозирования деформаций и 

характеристик свойств по способу напряженно-временной аналогии, которые 

были применены для объекта с неоднородным распределением напряжений в 

светопрозрачном элементе глубоководного иллюминатора.  

Предложенные методики испытаний и расчета напряженно-

деформированного состояния, позволяют в относительно короткий срок 

выбрать оптимальные геометрические характеристики конических 

иллюминаторов из органического стекла. 

Получил дальнейшее развитие способ оценки ухудшения физико-

механических характеристик полимерных материалов  при их выдержке при 

повышенных по сравнению с эксплуатационными, температурами. Также 

выполнены исследования образцов органического стекла  при длительных и 

циклических испытаниях при растяжении и сдвиге.  

Это позволило снизить массу глубоководных иллюминаторов на 10 ... 15% 

от номинальной. Увеличен срок эксплуатации глубоководных иллюминаторов 

за счет создания благоприятного напряженно-деформированного состояния 

светопрозрачного элемента. Улучшены оптические характеристики 

иллюминатора за счет относительно небольшого прогиба светопрозрачного 
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элемента при эксплуатации. Показано, что экономические показатели при 

сроке эксплуатации светопрозрачного элемента 12 лет и стоимости 

органического стекла 5 $ / кг не имеют значения.       

Ключевые слова: глубоководный иллюминатор, светопрозрачный элемент, 

напряженно-деформированное состояние, органическое стекло, срок 

эксплуатации. 

SUMMARY 

Kochanov V.Yu. Calculating method of the stress-strain state and the choice of 

design parameters of portholes for ocean engineering.  – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Technical Sciences 

on speciality 05.08.03. – «Design and building of ships». Admiral Makarov 

National University of Shipbuilding, Nikolaev, 2020. 

In the dissertation work considers calculating methods of the stress-strain state 

of deep-water portholes and methods for testing them under long-term and cyclic 

loading by hydrostatic pressure. 

A theoretical method for calculating the stress-strain state was developed; the 

method  for choosing the design parameters of the portholes    of ocean engineering 

facilities and a method for predicting changes in their physical and mechanical 

characteristics during operation were  proposed. 

As a result of the research, the following scientific results were obtained. 

For the first time, an analytical method for calculating stresses and deformations 

in a translucent element of porthole made of acrylic under the action of uniform 

hydrostatic pressure was developed. 

 Methods of predicting deformations and characteristics of properties by the 

method of stress-time analogy, which were applied to an object with an 

inhomogeneous stress distribution in a translucent element of a deep-water 

porthole, were improved.  

The  methods of testing and calculating the stress-strain state allow, in a 

relatively short time, to select the optimal geometric characteristics of conical 

portholes made of acrylic were proposed 

An original method for assessing the deterioration of the physical and 

mechanical characteristics of polymeric materials during their exposure at elevated 

temperatures compared to operating temperatures was further developed. 

This made it possible to reduce the mass of deep-water portholes by 10...15% of 

the nominal. The service life of deep-water portholes has been increased due to the 

creation of a favorable stress-strain state of the translucent element.  

The optical characteristics of the portholes are improved due to the relatively 

small deflection of the translucent element during operation. It is shown that the 

economic indicators for the service life of the translucent element of 12 years and 

the cost of acrylic of $ 5/kg do not matter. 

Key words: deep-sea porthole, translucent element, stress-strain state, acrylic, 

service life.  
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