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Prof. Dr Inż. W. NOWAGKI

Jednoczesne zginanie i ściskanie ciqgłej
płyty prostokqfnej

(The bending of a compressed continuous rectangular plate)..

W wykładzie tym rozważono zagadnienie jed-
noczesnego zginania i ściskania płyty prostokąt-
nej ciągłej (rys. 1) przy obciążeniu p jednostaj-
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nie rozłożonym w dowolnym polu płyty ciągłej
i prostopadłym do płaszczyzny płyty oraz obciąże-
niu siłami qx —- <JX . h względnie q„ = a„ . h jed-
nostajnie rozłożonymi na krawędziach płyty i dzia-
łającymi w jej płaszczyźnie środkowej.

Przyjmując momenty zginające Mv na podpo-
rach poprzecznych, jako wielkości „nadliczbowe"
układu i rozwijając je na szereg Fourier'a

„ -- - »„ sin ^ ,

podaje prelegent rozwiązanie ścisłe zagadnienia.
Z warunku ciągłości płyty na podporach poprzecz-
nych otrzymuje się niejednorodne, liniowe równa-
nie trójczłonowe dla współczynników K„.

Z dyskusji równań trójczlonowych wynika, że
przy jednoczesnym zginaniu i ściskaniu płyty wy-
stąpić może jedynie symetryczna postać wygięcia
i to niezależnie od wartości q. Obciążenie q nigdy
nie dojdzie do wartości obciążenia krytycznego qk
— płyta ulegnie zniszczeniu wskutek wzrostu na-

prężeń zginających; parametry jednak q tym
bliższe będą wielkości qh, im mniejsza jest wiel-
kość obciążenia q. Po omówieniu rozwiązania za-
gadnienia jednoczesnego zginania i ściskania pły-
ty ciągłej w krawędziach so = 0 i % — a utwier-
dzonej zupełnie, podał prelegent ogólne kryterium
wyboczenia płyty ciągłej (p = 0) oraz związki za-
chodzące między obciążeniem q, a częstotliwością
drgań własnych płyty ciągłej, przy jednoczesnym
ściskaniu i drganiu płyty. Otrzymano tu prostą
zależność

gdzie w„ jest częstotliwością drgań płyty dla
q = o a qk siłą krytyczną wyboczema płyty dla
w — 0.

Dalej omówiono wypadek jednoczesnego zgina-
nia i ściskania płyty prostokątnej dla obciążenia
prostopadłego do płaszczyzny płyty i w płaszczyź-
nie płyty siłami skupionymi.

Wreszcie rozpatrzono zagadnienie ściskania pły-
ty prostokątnej dookoła swobodnie podpartej ob-
ciążeniem pulsującym q = A + B cos cot działa-
jącym w płaszczyźnie środkowej płyty. Równanie
różniczkowe zagadnienia doprowadzono do równa-
nia zwyczajnego liniowego typu Mathieu i omó-
wiono stabilizację i destabilizację płyty w zależ-
ności od parametrów A i B oraz podano rozwią-
zanie przybliżone zagadnienia dla innych sposo-
bów podparcia płyty.

Omówione w wykładzie zagadnienia ukażą się
w postaci obszernych artykułów w prasie tech-
nicznej.


