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1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни «Механіка руйнування інтелектуальних матеріалів» є отримання
здобувачами вищої освіти третього освітньо-наукового рівня спеціальності «Прикладна
математика» додаткових теоретичних знань по механіці руйнування п’єзоелектричних
матеріалів шляхом вивчення додаткових розділів електропружності та механіки
руйнування п’єзоелектричних матеріалів.
У програмі багато уваги приділяється чисельному аналізу п’єзоелектричних тіл з
тріщинами за допомогою скінченно-елементних пакетів.
Дисципліна формує такі компетентності за ОНП:
ЗК 01. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень, виявлення,
постановки та розв’язання наукових проблем.
ЗК 02. Здатність представляти результати власної наукової та практичної діяльності.
ЗК 03. Здатність спілкуватися іноземною мовою на рівні, достатньому для представлення та
обговорення результатів власної наукової діяльності.
ЗК 04. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі.
ФК 01. Здатність до виявлення актуальних математичних проблем, використання
поглиблених знань у галузі прикладної математики, внесення оригінального
вкладу в її розвиток.
ФК 02. Здатність досліджувати побудовані математичні моделі та визначати рамки їх
застосування.
ФК 03. Здатність обирати раціональні шляхи розв’язання поставлених задач,
застосовувати сучасний математичний апарат та комп’ютерні технології.
ФК 04. Здатність аналізувати одержані результати, надавати їх інтерпретацію та
визначати межі придатності.
ФК 05. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної
інформації, світового досвіду у галузі математичного та комп’ютерного
моделювання складних процесів і систем.
2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Для опанування навчальною дисципліною «Механіка руйнування інтелектуальних
матеріалів» здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня спеціальності
«Прикладна математика» повинен використовувати отримані раніше знання з теорії
пружності, теорії пластичності, опору матеріалів, механіки руйнування.
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ
В результаті вивчення дисципліни «Механіка руйнування інтелектуальних
матеріалів» здобувач віщої освіти повинен
знати:
 основні математичні моделі, що використовуються для опису
п’єзоелектричних матеріалів;
 види граничних умов на берегах тріщин у п’єзоелектричних матеріалах;
 критерії руйнування п’єзоелектричних тіл з тріщинами;
 методи чисельного аналізу п’єзоелектричних тіл з тріщинами;
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вміти:
 складати математичні моделі аналізу на міцність п’єзоелектричних тіл з
тріщинами;
 формулювати граничні умови на берегах тріщини у п’єзоелектричних
матеріалах;
 використовувати скінченно-елементні пакети для чисельного аналізу
п’єзоелектричних тіл з тріщинами.
Наведені результати навчання за дисципліною «Механіка руйнування
інтелектуальних матеріалів» співвідносяться із такими програмними результати
навчання:
ПР 01. Знати на поглибленому рівні фундаментальні моделі, методи та алгоритми
прикладної математики.
ПР 03. Уміти обґрунтовувати вибір математичної моделі на основі
інтелектуального аналізу даних про об’єкт дослідження та наявного спектру
моделей.
ПР 04. Уміти розробляти методики та обчислювальні алгоритми математичного та
комп’ютерного моделювання складних природничих, технічних, економічних і
соціальних систем.
ПР 05. Уміти розробляти програмне забезпечення для реалізації алгоритмів
моделювання складних систем і процесів.
ПР 09. Володіти методологією наукового дослідження, вміти планувати його
відповідно меті, обирати оптимальні шляхи і методи розв’язання завдань
дослідження.
ПР 11. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове
дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю
та сприяє розв’язанню актуальних задач прикладної математики.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання денна

2/3 семестр

1

1.1

1.2
1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

Тема 1 Постановка крайових задач
для п’єзоелектричних середовищ/
Formulation of the boundary-value
problems for piezoelectric media
П’єзоелектричний ефект та основні
п’єзоелектричні пристрої/ Piezoelectric effect and basic piezoelectric
devices
Загальні рівняння електропружності/ General electro-elasticity equations
Механічні та електричні граничні
умови/Mechanical and electrical
boundary conditions
Тріщини. Граничні умови на
берегах тріщини. Cracks. Boundary
conditions on the crack faces
Тема 2. Проблеми електропружності для п’єзоелектричних тіл з
електродами/
Electroelasticity
problems for piezoelectric devices
with electrodes
Види електродів і спосби їх
використання/ Types of electrodes
and methods of their use
Плоска задача електропружності
для п’єзоелектричної полоси з
поверхневими електродами/ Plane
electro-elasticity problem for a
piezoelectric strip with surface
electrodes
П’єзоелектричний перетворювач.
Розрахунок в студентській версії
пакету
Ансіс/
Piezoelectric
transducer. Analysis in the student
version of the Ansys software product
Тема 3. Тріщини в п’єзоелектричних
матеріалах/
Cracks
in
piezoelectric materials
Критерії руйнування п’єзоелектричних тіл з тріщинами/Fracture criteria
of piezoelectric bodies with cracks

1

10

2

1

8

1

1

6

2

2

8

2

1

8

2

1

10

2

4

22

1

1

2

1

10

2023/24 н.р.

2022/23 н.р.

2021/22 н.р.

2020/21н.р.

Примітки

Самостійна
робота

Лекції

Номер і назва теми

Лабораторні
заняття

Кількість годин

Практичні

№
п/п

7
3.2

3.3

3.4

Плоска задача електропружності
для п’єзоелектричного середовища
з тріщиною/Plane electro-elasticity
problem for a piezoelectric cracked
medium.
Тріщина між двома п’єзоелектричними матеріалами/ A crack
between two piezoelectric materials
Чисельний аналіз тіл з тріщинами
за
допомогою
скінченноелементних пакетів/ Numerical
analysis of cracked bodies using finite
element software product
ВСЬОГО
150

2

8

1

2

10

2

4

12

20

18

112

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ
Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory

5.1

Незадовільно/Fail

5.2

Не зараховано/Fail

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59

Форми та організація оцінювання:

Поточне оцінювання:
Форма оцінювання

2/ 3 семестр
Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна
кількість балів

Контрольне тестування за темою 1
26/ 6
Контрольне тестування за темою 2
30 /10
Контрольне тестування за темою 3
35/15
Оцінювання виконання самостійної
роботи: звіт та захист.
37/18
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання

20
20
20
40
100

Підсумкове оцінювання:
Форма оцінювання

Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна кількість
балів

Диференційований залік

38/19

100
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6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
В процесі навчання передбачається користування сучасною комп’ютерної технікою
з відповідним програмним забезпеченням. В якості мови програмування може бути
використана одна із загальновідомих: C++, Python та ін. Крім того можуть бути
використані студентські версії пакетів «Ансіс» та «Абакус».
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1. Говорухa В. Б., Лободa В.В. «Моделі та методи механіки руйнування для
п’єзоелектричних тіл з міжфазними тріщинами», Вид. ДНУ, 2013р., 260 с.
2. Govorukha, V., Kamlah, M., Loboda, V., Lapusta, Y. Fracture Mechanics of Piezoelectric
Solids with Interface Cracks. Series: Lecture Notes in Applied and Computational
Mechanics. 2017. Springer. 235pp. http://www.springer.com/in/book/9783319535524
3. RobertJ. Asaro, VladoA. Lubarda. Mechanics of Solids and Materials. CambridgeUn. Press,
New York, 2006, 860 p.
4. Механика связанных полей в элементах конструкций: В 5 т. // Электроупругость /
В. Т. Гринченко, А. Ф. Улитко, Н. А. Шульга / Под. ред. Гузя А. Н. – К.: Наук. думка,
1989. – Т. 5. – 280 с.
5. Партон В. З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и
электропроводных тел. М., Наука, 1988. – 472 с.
6. В.В. Лобода, С.О Букловський. Про деякі особливості використання студентської
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2. http://repository.dnu.dp.ua:1100/
3. https://maitf.dnu.dp.ua/el_library.html

