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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТНОГО НАПРУЖЕНОГО 

СТАНУ ДЛЯ ТОНКИХ ОБОЛОНОК З ТРІЩИНАМИ 

 

Оптичні методи ефективно застосовують для рішення задач механіки [1,2]. При 

розрахунку елементів машин, які знаходяться у моментному напруженому стані та є 

оболонковими конструкціями, виникає практична необхідність визначення КІН 

(моментів) для дефектів типу тріщин [3]. Запропоновано метод визначення КІН 

(моментів) біля тріщин  тонких пластинах та оболонках, за даними методу дифузного 

поверхневого розсіювання (МДПР) [4] та фотопружності. 

Нехай момент ний стан симетричний відносно осі тріщини. 

Присутній лише згинний момент ΔМу додаткового напруженого стану. Тоді, 

використовуючи експериментальну реалізацію МПДР, коли зондуюче випромінювання 

неполяризоване, направляючи світловий потік у зону біля вершини тріщини (де 

справедлива пружна асимптотика Ірвіна-Вестергаарда, одержимо: 

 ,     (1) 

 

(зондуюче випромінювання поляризоване, поляризація у площині ZOY), 

де 

. 

Для згинного моменту ΔМу можемо записати наступний вираз [3]: 

.  (2) 

У нашому випадку θ = 90
о
, і рівність (2) прийме вигляд: 

.  (3) 

Підставляємо у (3) вираз для ΔМу, записаний у вигляді (1). 

Одержимо: 

 , 

 .      (4) 

Звідки одержуємо вираз для визначення КІН (моментів) К3 для випадку, коли 

моментний стан симетричний відносно берегів тріщин: 

.      (5) 

КІН (моментів) К3 визначається за даними фотопружних вимірів на зрізі, який 

містить вершину тріщини: 

.      (6) 

де  – оптична різниця ходу, виміряна по верхній та нижній грані зрізу, 

відповідно; 

     С – оптико-механічна стала; 

     d – товщина зрізу. 

Порівнюючи вираз для визначення КІН (моментів) К3 , за даними МПДР (5) та 

фотопружних вимірювань (6), одержимо: 
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.    (7) 

 

З виразу (7) одержуємо рівняння, яке зв’язує ефект поверхневого дифузного 

розсіювання з даними фотопружних вимірювань (різницями оптичного ходу променів) 

при наявності моментного напруженого стану: 

.     (8) 

 

Таким чином, одержано формули визначення КІН (моментів) за даними МПДР 

та зв’язку фотопружних вимірювань та дифузного поверхневого розсіювання. 
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