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1. Мета дисципліни. 

Формування у студентів міцних знань та оволодіння практичними навичками 

числового розрахунку елементів оболонкових конструкцій: кільцевих (кругових) 

пластин змінної жорсткості та оболонок обертання складної форми меридіану з 

використанням спеціалізованої прикладної програми. 

Дисципліна формує такі компетентності за ОНП: 

ЗК03 Здатність до формування системного наукового світогляду та загального 

культурного кругозору, 

ЗК06 Здатність спілкуватися іноземною мовою на рівні, достатньому для представлення та 

обговорення результатів власної наукової діяльності, 

ЗК08 Здатність працювати в міжнародному науковому просторі, 

ФК01 Здатність до виявлення актуальних математичних проблем, використання 

поглиблених знань у галузі прикл адної математики, внесення оригінального вкладу в її р 

озвиток 

ФК02 Здатність до створення адекватних математичних мод елей на основі поло- жень 

наукових теорій та відомостей про об’єкт до слідження 

ФК03 Здатність досліджувати побудовані математичні моделі та визначати рамки їх 

застосування. 

ФК04 Здатність обирати раціональні шляхи розв’язання поставлених задач, застосовувати 

сучасний математичний апарат та комп’ютерні технології 

ФК06 Здатність застосовувати математичні моделі для дослідження складних пр оцесів у 

природничих, те хнічних, економічних і соц іал ьних системах 

ФК07 Здатність аналізувати од ержані результати, надавати їх інтерпретацію та визначати 

межі придатності 

ФК09 Здатність до викладання навчальних дисциплін за фахом 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен   з  н  а  т  и  :  

 розрахункові схеми та математичні моделі рівнянь теорії оболонок; 

 рівняння напружено-деформованого стану оболонок обертання змінної жорсткості з 
довільною формою меридіану; 

 метод початкових параметрів (прогонки) з ортогоналізацією за  С.К. Годуновим 
розв’язання крайових задач для системи звичайних диференціальних рівнянь зі змінними 
коефіцієнтами; 

 методи розрахунку оболонок при несиметричному навантаженні; 

 алгоритми розрахунку оболонок обертання довільної геометрії та жорсткості. 

Підготовлений фахівець повинен  в  м  і  т  и  :  

 побудувати розрахункову схему та визначити крайові умови; 

 описати геометрію серединної поверхні довільної оболонки обертання; 

 підготувати вихідні дані та підпрограми користувача; 

 розраховувати:  
o кільцеві пластини довільно-змінної жорсткості при різних крайових умовах; 
o оболонки обертання складної форми меридіану; 
o тонкі пружні мембран синусоїдального профілю; 
o сильфони, як компенсатори теплових напружень; 



o оболонки обертання при несиметричному навантаженні; 
 самостійно розв’язувати практичні задачі розрахунку оболонок і пластин з 
використанням спеціалізованих програм. 

На самостійну роботу виносяться наступні питання. 
 

1. Основні принципи побудови співвідношень механіки суцільного середовища. 

2. Види деформацій матеріалів. 

3. Види зовнішніх навантажень, умов закріплення та факторів взаємодії навантажених 

елементів конструкцій. 

4. Лінійне, плоске та просторове напружено-деформованого стану в точці деформівного 

твердого тіла. 

5. Існуючи методи оцінки міцності матеріалів і елементів конструкцій (класичні та 

узагальнені критерії).  

6. Процеси руйнування тіл з пошкодженнями. Оцінка міцністі твердих тіл. 

7. Моделі вільних, вимушених коливань та дії ударних і повторно-змінних навантажень. 

8. Моделі пластичності, повзучості, в’язкопружності конструкцій. 

9. Види композиційних матеріалів. Методи виготовлення  конструкцій із композиційних 

матеріалів. 

 
Рекомендована література: 

За темою 1 [2]; 

За темою 2-3 [1, 2, 11]; 

За темою 4-5 [2, 3, 4, 10]; 

За темою 6 [5, 6, 7] 

За темою 7 [9]; 

За темою 8 [3, 4];  

За темою 9 [8,9] 
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