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Розглядається пружна півсмуга, що описується у декартовій систе-

мі координат співвідношеннями 0<x<a, 0<y<∞. На бічній грані x=0, 

0<y<∞ виконуються умови зчеплення u(0,y)=0, v(0,y)=0, на грані x=а, 

0<y<∞ виконуються умови гладкого контакту u(a,y)=0, ηxy(а,y)=0, де 

ux(x,y)=u(x,y), uy(x,y)=v(x,y). По торцю задані напруження ζy(x,0)=p(x), 

ηxy(x,0)=0. На лінії с0<x<c1, y=b розташована поперечна тріщина 

<u(x,b)>=ψ1(x)≠0, <v(x,b)>=ψ2(x)≠0, <ζy(x,b)>=0, <ηxy(x,b)>=0. Необхід-

но визначити переміщення та напруження, що задовольняють крайові 

умови, умови на тріщині та рівняння рівноваги Ламе [1]. 

Вихідна задача зведена до одновимірної шляхом застосування пів-

нескінченного sin-, cos-перетворення Фур‘є за зміною у за узагальне-

ною схемою [2]. Одновимірна задача сформульована у векторному 

вигляді, її розв‘язок розшукано у вигляді суперпозиції загального 

розв‘язку векторного однорідного рівняння і його часткового вектор-

ного розв‘язку. Для побудови розв‘язку векторного рівняння викорис-

тано апарат матричного диференціального числення та матричної фу-

нкції Гріна [2]. Отримані вирази для функцій переміщень містять не-

відомі функції χ’(x), ψ’1(x), ψ’2(x), де χ(x)=v(x,0). Для їх визначення 

використано умови ζy(x,0)=p(x), ζy(x,b+0)=0, ηxy(x,b+0)=0. Отримано 

систему трьох сингулярних інтегральних рівнянь, що розв‘язано уза-

гальненим методом граничних інтегральних рівнянь [3], враховуючи 

нерухому особливість у точці  x=0, y=0 [4]. 
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