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1. Мета дисципліни. 

Отримання здобувачами вищої освіти додаткових теоретичних знань по механіці 

руйнування п’єзоелектричних матеріалів шляхом вивчення додаткових розділів 

електропружності та механіки руйнування п’єзоелектричних матеріалів. 

Дисципліна формує такі компетентності за ОНП: 

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. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої 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; 

а також 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. 

 

 



На самостійну роботу виносяться наступні питання: 

 

1. П’єзоелектричний ефект у керамічних середовищах. Сенсори та актуатори. 

Рекомендована література: [2] - 2.3, [4] – розділ 1, [5] - §5. 

2. Загальні рівняння електропружності. Найпростіші задачі електропружності.  

Рекомендована література: [4] - 3.1-3.3, [5] - §6, §7. 

3. Граничні умови на берегах тріщини в ізотропних та п’єзоелектричних матеріалах.  

Рекомендована література: [1] - 1.4, [2] – 2.5. 

4. Основні поняття механіки руйнування п’єзопасивних матеріалів.  

Рекомендована література: [1] - 2.1-2.2, [2] - 3.1, [3] - 17.1-17.3, 19.1-19.6 

5. Задачі про взаємодію електродів з п’єзоелектричними елементами. 

Рекомендована література: [2] - 7.1-7.2, [5] - §19 - §21. 

6. Осесиметричні задачі про взаємодію електродів з п’єзоелектричними елементами. 

Використання скінченно-елементного пакету Ансіс для розрахунку 

п’єзоелектричного перетворювача (piezoelectric transducer). 

Рекомендована література: [2] - 9.1, [5] - §22, методичні вказівки до завдання ANSIS-

APDL. 

7.  Критерії руйнування п’єзоелектричних тіл з тріщинами. Обчислення інваріантних 

інтегралів. 

Рекомендована література: [1] – 2.3, [2] – 3.3, [5] - §33, §34. 

8. Плоскі задачі електропружності для однорідного п’єзоелектричного середовища з 

тріщинами. 

Рекомендована література: [2] – 8.1, [5] - §35, §36. 

9. Тріщини між двома п’єзоелектричними матеріалами. Відкрита та контактна моделі. 

Рекомендована література: [2] – 4.3, 4.4, [5] - §37, §39. 

10. Чисельний аналіз п’єзоелектричних тіл з тріщинами за допомогою студентської 

версії скінченно-елементного пакету Абакус.  

Рекомендована література: [2] – 9.1, 9.2, [6] – 1.1 – 1.3. 
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