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В доповіді наведена методика розрахунку напружено-деформованого 

стану тонкої безмежної стрічки при натягуванні з урахуванням плоского 

згинання при великій деформації. 
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In the report the method of calculation of the stress-strain state of thin infinite 

stretching bands at given plane bending at large strains. 
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В сільськогосподарських машинах застосовуються гнучкі била для очистки 

головок коренеплодів, безмежні стрічки для розпилювання сировини  

різальними машинами, паси та гнучкі вали в приводах робочих органів [1, 2]. 

При натягуванні пилки (паса) форма його пружної лінії суттєво змінюється. 

Виникають поздовжні зусилля й згинальні моменти, величини яких нелінійно 

залежать від деформацій та геометричних параметрів [3], що необхідно 

враховувати при  проектуванні та ресурсних випробуваннях.  

В статті розглядається задача визначення напружено-деформованого стану 

гнучкої безмежної стрічки (пилки) з урахуванням згинальної жорсткості при 

великій її деформації і за умови, що виконується закон Гука для матеріалу 

стрічки. Припускаємо, що вісь ненатягнутої на барабани стрічки окреслена по 



кривій, близькій до кола радіуса R і має спільні контакти з барабанами в точках 

0, 1 (рис.1,а). Якщо масою стрічки знехтувати, то форма  її пружної лінії буде 

симетрична відносно горизонтальної осі .X  Прийняті припущення дозволяють 

скористатись диференційним рівнянням пружного стержня в рамках основного 

класу задач теорії тонких гнучких стержнів Є.Н. Попова [3]. 

 
Рис. 1. Розрахункова схема стрічки: а, б – початкова та кінцева 

конфігурація, б, в, г – проміжні. 

За конфігурацією пружної лінії (рис. 1) процес натягування стрічки 

розділяється на чотири якісно різні етапи, що описуються різними нелінійними 

системами визначальних рівнянь. На першому етапі (рис 1, б) буде 



збільшуватись кривина в початковій 0 і кінцевій 1 точках стрічки до 

положення, в якому радіус кривини пружкої лінії в початковій точці 0 стане 

дорівнювати радіусу більшого барабана 0r , а радіус кривини в точці 1 буде 

більшим від радіуса 1r  меншого барабана. 

При подальшому збільшенні відцентрової відстані між барабанами, 

утворюється  дуга охоплення (рис. 2, в) на більшому барабані. Кінцем цього 

етапу буде положення пружної лінії стрічки, при якому радіус кривини її в 

точці 1 стане рівним 1r . Кут охоплення більшого барабана γ  в кінці другого 

етапу буде менший граничного значення Arr )arcsin(2 10 −+=′ πγ  (А - гранична 

відстань між вісями барабанів). На третьому етапі натягування стрічки (рис. 1 г) 

буде збільшуватись кут охоплення на більшому барабані і почне збільшуватись 

зона контакту стрічки з меншим барабаном. Кінцем третього етапу буде 

положення стрічки, в якому кут охоплення більшого барабана стане рівним 

величині граничного кута γ ′ . Кут охоплення мешого барабана в кінці етапу 

буде менший граничного значення Arr )arcsin(2 10 −−=′ πα . На четвертому 

етапі деформування стрічки кут охоплення більшогого барабана буде постійний 

і дорівнюватиме  граничному значенню γ ′ , а кут охоплення меншого барабана 

α  буде збільшуватись до граничного значення кута α′ . Кінцева конфігурація 

пружної лінії в кінці цього етапу має вигляд (рис. 1, д).  

Розв'язок приведемо для верхньої частини стрічки, вільної від контакту зі 

шківами для третього етапу (рис.1 г) як найбільш загального. Введемо рухомі 

системи координат YOXXOY ′′,  жорстко зв'язані з плинними кінцевими 

перерізами вільного від контакту з барабанами ділянок стрічки. При цьому 

рухома система координат XOY паралельна нерухомій системі координат 

YOX  з початком в точці 1 пружної осі ділянки. Вісь X ′  - орієнтована по 

напрямку дії сили іP , nn FFFF 1100 ,,, ττ - дотичні та нормальні складові сили іP  в 

точках 0 і 1 (рис.1). До кінців ділянок стрічки, крім сил іP , прикладені ще 

згинальні моменти іМ . 



Диференційне рівняння зігнутої пружної стрічки приводиться до виду [3]: 
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де l - довжина пружної стрічки; s  - криволінійна координата довільної плинної 

точки, яка відраховується від початкової; δυζ += )()( ss  - безрозмірний 

коефіцієнт подібності, який є шуканою функцією; )(sυ  - кут нахилу дотичної 

до пружної лінії ділянки стрічки в плинній точці; δ  - кут нахилу до осі 

X зосередженої сили іP , прикладеної в точках 0 і 1. 

Рішенням диференційного рівняння (1) є такі вирази: 

)],()([];)([2)( 01 Ψ−Ψ=Ψ−Ψ+= FFKss cс βυυ     (2) 

де )(sΨ  - узагальнена еліптична амплітуда, 0Ψ , 1Ψ  - її значення в точках 0 і 1. 

Поточна довжина вільної ділянки стрічки  

)(2),( γαπγα +−= Rl ,      (3) 

Кути 10 , χχ в початковій і кінцевій точках стрічки визначаємо з рівнянь: 

,)/(23,)/(2 101100
ττττ αγπχπχ FFarctaFFarcta +−−=−=     (4) 

а кутовий коефіцієнт подібності β : 

,)( 110 HPrrR αγπβ −−=       (5) 

де H  - згинальна жорсткість поперечного перерізу стрічки. 

До рівнянь  (4), (5)добавимо рівняння рівноваги вільної ділянки стрічки: 
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Замість узагальненої еліптичної амплітуди введемо еліптичні параметри 0ϕ і 1ϕ :  

,00 Ψ=ϕ   11 Ψ=−ϕπ .       (7) 

Після перетворень рівнянь (4)-(6) з урахуванням (7) приходимо системи: 
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При чисельному розв'язку системи (7) на ЕОМ параметр γ  будемо 

змінювати з. кроком γ∆ . 

Наведений метод дозволяє обраховувати напруження в найбільш 

навантажених місцях набігання стрічки на барабани та збігання з них Цей же 

підхід можна використати для визначення напружено-деформованого стану 

гнучких лопаток очисників коренеплодів, та широких клинових пасів варіатора 

швидкості з урахуванням зміни міжосьової відстані між шківами та зміні їх 

діаметрів. 
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