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ВСТУП 

 

Дисципліна «Механіка суцільних середовищ» відноситься до обов’язкової 

частини навчальної програми і входить до циклу професійної та практичної 

підготовки студентів спеціальностей 7.05050315, 8.05050315 – «Обладнання 

хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». 

Згідно з ОКХ курс «Механіка суцільних середовищ» формує відповідні 

компетенції, а саме здатність: використовувати базові знання в області 

природничих наук і навичок до застосування основних фізичних законів при 

проектуванні або модернізації обладнання хімічних виробництв; виконувати 

числові дослідження з використанням сучасних CAD-САЕ систем, включаючи 

обчислювальні, обробляти та аналізувати отримані результати; прийняття та 

обґрунтовування конкретних технічних рішень при створенні нових і 

модернізації діючих видів техніки і технологій хімічних виробництв; 

формувати закінчені рішення і представляти отримані результати; здатність до 

освоєння нових видів техніки і технології . хімічних виробництв. 

Дисципліна складається з двох кредитних модулів, відноситься до 

обов’язкової частини навчальної програми, входить до циклу професійної та 

практичної підготовки студентів і являється спеціалізуючою в галузі числового 

аналізу тепло-гідродинамічного та механічного стану промислового 

обладнання. 

Вивчення матеріалу дисципліни базується на широкому використанні 

фізичних уявлень та теоретичних положень фундаментальних і 

загальноінженерних дисциплін. Успішне засвоєння матеріалу дисципліни 

потребує від студентів підготовки з вищої математики, фізики (зокрема 

рівноважної і нерівноважної термодинаміки, опору матеріалів, гідродинаміки), 

обчислювальної математики та програмування. 

Метою курсу «Механіка суцільних середовищ» є формування у студентів 

системи здатностей з комплексного використання придбаних знань з попередніх 
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курсів при проектування машин та апаратів хімічних виробництв, а саме з 

таких спеціальних дисциплін як опір матеріалів, гідродинаміка, складний 

теплообмін, термодинаміка, обчислювальна математика, програмування, 

технологічні, тепло-гідродинамічні розрахунки та розрахунки на міцність 

деталей і вузлів. 

Згідно з ОПП, змістом умінь, що забезпечуються, є наступне: 

– використовуючи результати аналізу умов роботи конструкції і 

враховуючи особливості технологічних процесів, що протікають в 

обладнанні, на основі відомих фізичних закономірностей та 

математичних залежностей, вибрати і обґрунтувати рівняння стану 

конструкційних матеріалів та матеріалів, що знаходяться в стадії 

переробки; 

– використовуючи результати аналізу умов роботи конструкції, за 

допомогою відомих фізичних та математичних залежностей, вибрати 

математичні моделі фізичних полів та середовищ, що взаємодіють з 

конструкціями; 

– використовуючи розроблені математичні моделі за допомогою методів 

числового аналізу, програмного забезпечення (ПЗ), визначити для 

конструкції початкові і граничні умови та схему навантажень; 

– Використовуючи результати аналізу дії на конструкції зовнішніх 

фізичних полів та середовищ і враховуючи відомі рівняння стану, скласти 

розрахункову модель конструкції при статичних та динамічних 

термосилових навантаженнях; 

– використовуючи складену розрахункову модель конструкції з 

врахуванням її взаємодії з фізичними полями та середовищами за 

допомогою існуючої довідникової інформації та ПЗ, розробити 

скінченно-елементну модель конструкції; 

– використовуючи скінченно-елементну модель конструкції з врахуванням 

рівнянь стану конструкційних матеріалів, за допомогою спеціалізовано 
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ПЗ визначити напружено-деформований стан конструкції при статичних 

та динамічних термосилових навантаженнях; 

– застосовувати методи сучасного наукоємного комп’ютерного 

інжиніринга з використанням спеціалізованих програмних продуктів при 

проектуванні машин та апаратів хімічних виробництв; 

– вибрати фізичні і математичні моделі та методи розв'язання нелінійних 

задач механіки твердого тіла, гідродинаміки та термомеханіки для 

розробки обладнання хімічних виробництв для апріорного визначення 

параметрів машин та апаратів, що проектуються, з урахуванням вимог до 

їх експлуатації і виготовлення; 

– вибрати і обґрунтувати рівняння стану конструкційних матеріалів та 

матеріалів з врахуванням їх нелінійних фізичних властивостей, що 

знаходяться на стадії переробки, на підставі аналізу умов роботи 

конструкції і враховуючи особливості технологічних процесів, що 

протікають в обладнанні, використовуючи при цьому відомі фізичні 

закономірності та математичні залежності механіки суцільних 

середовищ; 

– вибрати математичні моделі фізичних полів та середовищ, що 

взаємодіють з конструкціями, на підставі результатів аналізу умов роботи 

конструкції та за допомогою відомих фізичних і математичних 

залежностей; 

– визначити для конструкції, що проектується або знаходиться у стані 

модернізації, початкові і граничні умови та схему навантажень,  на 

підставі розробленої математичної моделі з використанням методів 

числового аналізу та спеціалізованого програмного забезпечення (СПЗ); 

– скласти розрахункову модель конструкції при статичних та динамічних 

термосилових навантаженнях, використовуючи при цьому результати 

аналізу дії на конструкцію зовнішніх фізичних полів та середовищ і 

враховуючи відомі рівняння стану суцільних середовищ. 
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– розробити скінченно-елементну модель конструкції, на підставі складеної 

розрахункої моделі конструкції з врахуванням її взаємодії з фізичними 

полями та середовищами за допомогою СПЗ; 

– визначити напружено-деформований стан конструкції при статичних та 

динамічних термосилових навантаженнях, використовуючи розроблену 

за допомогою СПЗ скінченно-елементну модель конструкції з 

врахуванням рівнянь стану конструкційних матеріалів та нелінійної 

поведінки їх фізичних властивостей; 

– Провести аналіз отриманих результатів розрахунків механічного стану 

конструкцій в процесі проектуванні або модернізації машин та апаратів 

хімічної промисловості з метою визначення їх експлуатаційної 

придатності. 
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 1 Загальні положення щодо самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота студентів регламентується Положенням про 

організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 161 від 2 червня 1993 

року та Положенням про систему нарахування балів за кредитно-модульною 

системою. 

Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних 

закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної 

роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен 

становити не менше 50% загального обсягу навчального часу студента, 

відведеного для вивчення дисципліни.  

Самостійна робота студентів ставить за мету: 

– розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів; 

– формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення 

знань; 

– здобуття студентом глибокої системи знань; 

– самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль. 

Завданням самостійної роботи студентів є наступне: 

– навчити студентів самостійно працювати над літературою; 

– творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати; 

– набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні 

знань, вмінь. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни визначається навчальною 

програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення 

дисципліни. 

На самостійну роботу можуть виноситись: 

– підготовка до лекцій; 
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– частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

– підготовка до семінарських, практичних занять, занять з комп’ютерного 

практикуму; 

– виконання індивідуальної роботи. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 

різні види завдань самостійної роботи: 

– переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових 

навчальних заняттях; 

– робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

– самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; 

– робота з довідковою літературою; 

– написання рефератів, повідомлень; 

– творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо); 

– виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять, 

комп’ютерного практикуму; 

– виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань; 

– виконання курсових робіт (проектів); 

– підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

– виготовлення наочності; 

– складання картотеки літератури за змістом наступної фахової діяльності. 

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови 

наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати 

план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати 

різні види таблиць, проводити їх аналіз). При виконанні завдань з 

комп’ютерного практикуму – навичок роботи з ПЕОМ та програмним 

забезпеченням. 
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2 Організація контрольних заходів самостійної роботи студентів 

 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. 

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій і практичних занять. 

Форми поточного контролю: 

– усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступного 

заняття з оцінкою відповідей студентів (5–10 хв); 

– письмове фронтальне опитування студентів на початку або в кінці 

заняття (5–10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються у 

позааудиторний час; 

– фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів 

за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5–10 хв). 

Проводиться на початку лабораторних занять; 

– перевірка домашніх завдань; 

– перевірка набутих вмінь (на лабораторних заняттях, комп’ютерному 

практикумі); 

– тестова перевірка знань студентів; 

– інші форми контрольних заходів. 

При кредитно-модульній системі навчання, результати самостійної роботи 

студента впливають на загальний рейтинг з дисципліни. Виконання завдань з 

самостійної роботи контролюється після закінчення логічно завершеної 

частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і її результати враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий семестровий контроль (диференційований залік). 
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3 Виконання самостійної роботи студента 

 

Розділ 1 Механіка суцільних середовищ  в інженерних розрахунках 

Тема 1.1 Предмет МСС. Властивості суцільних середовищ. Завдання на 

СРС: Загальні методи дослідження суцільних середовищ при взаємодії їх між 

собою та з силовими, температурними, радіаційними, електромагнітними 

полями. Література: [1, Т.1], § 1, 2, с. 9–21. Принцип Сен-Венана. Повторення 

матеріалів курсу теоретичні основи теплотехніки. [1, Т.1], с. 189–265, § 1–8, с. 

189–265; [1, Т.2], § 5, с. 341–350; [7]; [17, Т.1] § 13–17, с. 126–158, § 27, с. 293, 

301. 

Тема 1.2 Основні поняття, визначення та гіпотези МСС. Завдання на СРС: 

Взаємні залежності між лагранжевими та ейлеровими координатами. 

Ортотропні, анізотропні та трансверсально ізотропні тіла. Зовнішні масові та 

поверхневі сили. Внутрішні сили (зусилля). Література: [1, Т.1], § 2, с. 15–21, § 

1–3, с. 22–34; [17], § 1–6, с. 12–84. 

Тема 1.3 Основи тензорної алгебри. Завдання на СРС: Формули 

перетворення компонент вектора при переході від основного до взаємного 

базису і навпаки. Література: [1, Т.1], § 3–8, с. 34–97; [14], § 1–6,  с. 63–88; [17]:, 

§ 1–6, с. 12–84. Властивості компонент метричного тензора. Залежності між 

коваріантними і контраваріантними компонентами метричного тензора. 

Симетричність тензорів напружень і деформацій. [1, Т.1], § 4–7, с. 47–107; [3], § 

1.1–1.9, с. 4–13; [14], § 1–6,  с. 63–88. Тензор Леві-Чівіта і його властивості. 

Формули для компонент векторного добутка тензорів на базі тензора Леві-

Чівіта. [1, Т.1], § 3, с. 177–188; [14], § 18–41, с. 63–121; [33], додатки А–J, с. 

403–458. 

Тема 1.4 Теорія напружень в суцільному середовищі. Завдання на СРС: 

Позначення  напружень на координатних площинах та правила знаків для них. 

Закономірності зміни напружень при поворотах системи координат. Література: 

[18], § 2.1–2.14, с. 68–87; [40], § 5.1–5.4, 5.14, с. 200–212, с. 241–248. Головні 
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інваріанти тензора напружень. Визначення максимальних дотичних напружень 

і орієнтації площин на яких вони діють. [18], § 2.10–2.11, с. 77–80; [40], § 5.1–

5.3, с. 200–212. 

Тема 1.5 Види напруженого стану суцільного середовища. Завдання на 

СРС: Приклади напружених станів. Круги Мора. Центросиметричний, плоский 

та осесиметричний напружений стан. Література: [18], § 2.11–2.14, с. 80–88. 

Диференціальні рівняння статики та динаміки в циліндричних координатах. 

[18], § 3.1–3.16, с. 112–155.  

Тема 1.6 Теорія деформацій суцільного середовища. Завдання на СРС: 

Залежності між лінійними деформаціями, вектором повороту та 

переміщеннями. Головні деформації і головні напрями. Література: [18], § 3.1–

3.16, с. 112–155. Формули перетворення компонент тензорів деформацій та 

швидкості деформацій. Представлення скінчених деформацій через лінійний 

тензор деформацій і лінійний вектор повороту. [18], § 3.1–3.16, с. 112–155.  

Тема 1.7 Фізичні рівняння однорідного середовища. Завдання на СРС: 

Пружно нелінійні, пружно пластичні тверді тіла. Енергія пружної деформації. 

Повна потенціальна енергія тіла. Література: [1, Т2], § 1–4, с. 410–461; [40], § 

5.1, 5.2, с. 196–207, § 6.1–6.5, с. 258–283. Теорія малих пружно-пластичних 

деформацій. [1, Т2], § 1–5, с. 410–480; [10], с. 393–437;  [18], § 9.1–9.8, с. 279–

308. Фізичні рівняння для в'язких нестисливих рідин. [1, Т1], § 1–3, с. 124–155; 

[1, Т2], § 20, 21, с. 235–252; [34], § 4.1–4.7, с. 125–176. 

Тема 1.8 Закони збереження для суцільного середовища. Завдання на 

СРС: Закони збереження маси і кількості руху в МСС. Дисипативна функція. 

Рівняння зв'язку між термодинамічними потенціалами. Контактні, конвективні 

та радіаційні умови теплообміну з зовнішнім середовищем. Література: [1, 

Т.1]:, § 1–4, с. 124–159;  [3], § 1.1–1.9, с. 4–13; [17], § 7–12, с. 85–125; [13], § 

1.2–1.4, с. 14–22; [35], § 1.2, с. 42–52. 

Тема 1.8 Розв'язуючі рівняння МСС в декартових координатах. Завдання 

на СРС: Двохвимірні задачі механіки суцільного середовища. Гіпотези і 
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рівняння плоскої та осесиметричної задач. Література: [1, Т.2], § 5–10, с. 341–

409, § 1–3, с. 481–561; [9], § 12.1–12.5, с. 211–241; [10], с. 60–103. Квазістатичні 

рівняння термов’язкопружно-пластичності. Граничні умови. Визначення 

параметрів стану полімерів для неізотермічних процесів. [1, Т.2], § 1–5, с. 410–

480; [17], § 27–32, с. 290–347; [18], § 7.1–7.6, с. 228–247, § 8.1–8.11, с. 248–278, 

§ 9.1–9.8, с. 279–308. 

 

Розділ 2 Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ 

Тема 2.1 Рівняння МСС в криволінійних системах координат. Завдання на 

СРС: Залежність компонент метричного тензора та тензора перетворень від 

криволінійних  координат. Література: [14], § 18–34, с. 63–100; [18], § 1.1–1.3, с. 

9–11, § 1.11–1.13, с. 23–28; [20], § 1–7, с. 13–69; [33]: додатки А–К. Формули 

перетворення символів Кристофеля при зміні координат. Обґрунтування 

нетензорної природи символів Кристофеля. [14], § 33–37, с. 97–106; [18], § 

1.20–1.21, с. 37–39; [20], § 8–10, с. 70–91; [33]: додатки А–К. Формули для 

компонент деформацій в криволінійних координатах. Формули для компонент 

деформацій та жорстких поворотів в операторній формі. [1, Т.1], § 4–6, с. 47–

97; [14], § 33–37, с. 97–106; [18], § 1.13–1.22, с. 26–41; [20], § 4–8, с. 104–127; 

[33]: додатки А–К. Співвідношення між коваріантними і контраваріантними 

компонентами тензора перетворення. [1, Т.1], § 4–6, с. 47–97; [14], § 33–37, с. 

97–106; [18], § 1.13–1.22, с. 26–41; [20], § 4–8, с. 104–127;  [33]: додатки А–К. 

Властивості тензорів 2-го рангу. Інваріанти симетричних  тензорів 2-го рангу. 

Теорема про кількість незалежних інваріантів. [18], § 2.5–2.10, с. 71–80, § 3.6–

3.14, с. 117–132; [20], с. 13–130; [33]: додатки А–К; [40], § 7.2, 7.4, с. 302–305, с. 

311–315, § 8.2, с. 332–334. 

Тема 2.2 Стаціонарні і нестаціонарні задачі МСС. Завдання на СРС: 

Розв’язуючі рівняння в напруженнях. Формулювання початкових та граничних 

умов. Література: [1, Т.1], § 7, 8, с. 250–265; [14], § 108–121, с. 332–363; [40], § 

5.1, 5.2, с. 196–207, § 6.3 с. 274–276. Формулювання початкових та граничних 
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умов. [33], § 1.5, с. 29–35; [13]; [35]. Турбулентні течії і дисипативні 

середовища. [14], § 122–125, с. 364–374; [18], § 7.1–7.5, с. 228–234. k  модель 

турбулентності з двома рівняннями. [1, Т.1], § 2, 3, с. 133–155; [18] § 5.2, 5.3, с. 

181–183. 
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