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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни  “Математичне моделювання континуальних 

систем” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

підготовки  

______________                  магістр ___________________________________  
                                (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

напряму _______Прикладна математика_______________________________ 

 

спеціальності   113  прикладна математика_____________________________ 

 

спеціалізації  ______________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни “Математичні моделі континуальної механіки ” 

є  ознайомлення студентів з основами сучасної механіки суцільних середовищ та 

математичними методами континуальної механіки. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Математичні моделі онтинуальної 

механік ” є опанування студентами основних понять, методів та підходів механіки 

суцільних середовищ та підготовка до сприйняття наступних курсів з напряму «прикладна 

математика». 

 

1.3. Кількість кредитів  – 6 

 

         1.4. Загальна кількість годин  – 180 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                              1-й 
йй –й6-й 

-й 

Семестр 

                       1-й -й 

Лекції 

                           32 год.  

Практичні, семінарські заняття 

                          32 год. . 

Лабораторні заняття 

год  

Самостійна робота 

                             116 
год. 

Год
. В тому числі: індивідуальні завдання 

 4 год. 
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1.6.Заплановані результати навчання: 

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– основні постулати і закони механіки суцільних середовищ; 

– основні методи кінематики суцільних середовищ; 

– основні методи теорії деформацій; 

– основні методи опису напруженого стану в суцільному середовищі; 

– основи класифікації суцільних середовищ; 

– класичні моделі суцільних середовищ (рівняння Ейлера ідеальної рідини, рівняння 

Нав’є-Стокса в’язкої рідини, рівняння газової динаміки, рівняння теорії пружностї). 

 

вміти :  

– використовувати основні закони та методи механіки суцільних середовищ при 

формулюванні задач прикладної математики та динаміки суцільного середовища; 

– використовувати основні закони сучасної механіки суцільних середовищ при 

розв’язанні задач прикладної математики, математичному моделюванні соціальних 

процесів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни.  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основи сучасної механіки суцільних 

середовищ. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 

1.Тензорна алгебра. 

2. Кінематика і деформація континууму.  

3. Динаміка суцільного середовища. 

4. Термодинаміка континууму. 

4. Математичні моделі класичних суцільних середовищ. 

1 семестр 

Тема 1. ТЕНЗОРНА АЛГЕБРА. 
1. Інваріантність фізичних законів відносно вибору системи координат і системи одиниць 

вимірювання. Властивості однорідності і ізотропності простору.  

2. Ортогональні перетворення декартових координат. Поліадний добуток векторів 

базису. Визначення тензорів рангу N. Перетворення компонент векторів і тензорів. 

Тензорна алгебра (додавання тензорів; зовнішнє і внутрішнє множення; згортання). 

Приклади. 

3. Властивості симетрії тензорів. Симетрування  і альтернування. Зворотня тензорна 

ознака. 

4. Псевдотензори. Одиничний псевдотензор. Приклади (векторний добуток; бівектор: 

кутова швидкість твердого тіла). Алгебра псевдотензорів. 

5. Головні осі і головні значення симетричного тензора 2-го рангу. Тензорна поверхня. 

6. Інваріанти тензора 2-го рангу. Тензорні функції. Теорема Гамільтона-Келі. Кульова 

частина і девіатор тензора. 

 

Тема 2. КІНЕМАТИКА І ДЕФОРМАЦІЯ КОНТИНУУМУ. 

1. Математична модель континууму. Відлікова та актуальна конфігурації. Основні задачі 

МСС. 

2. Способи Лагранжа і Ейлера опису руху суцільного середовища. Швидкість і 

прискорення частинки суцільного середовища. Лінії току і траєкторії частинок. 

Поверхні струму, трубки струму.  
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1. Диференціальні характеристики поля швидкостей. Основні типи векторних полів. 

Скалярний і векторний потенціали. 

2. Метод Ейлера опису деформації. Тензор скінчених деформацій Альмансі. 

Лагранжевий опис деформацій. Тензор деформацій Гріна. 

3. Тензор нескінченно малих деформацій. Фізичний зміст компонент тензорів 

деформацій та їх інваріантів. 

4. Умови сумісності нескінченно малих деформацій. Тензори  швидкостей деформацій. 

Теорема Коші-Гельмгольця. 

5. Кінематичний зміст компонент тензора швидкостей деформацій. Властивості афінних 

перетворень. Швидкість відносної зміни об'єму малої частинки. Нестисливе 

середовище. 

 

Тема 3.  ДИНАМІКА  СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.  

1. Контактна та об’ємна взаємодії при русі тіла. Поля в рухомому середовищі. Повна 

похідна за часом, локальна і конвективна похідні. Рівняння балансу в інтегральній 

формі. Узагальнена лема Коші. 

2. Повна похідна за часом від інтеграла по рухомому об'єму. Закон збереження маси. 

Рівняння нерозривності. Похідні за часом від інтегралів по рухомих поверхнях і 

контурах. Теорема Кельвіна (Томсона). 

3. Рівняння переносу Рейнольдса у диференціальній формі. Дивергентна форма рівняння 

переносу. Рівняння переносу в змінних Лагранжа. 

4. Сили в механіці суцільних середовищ. Об'ємні (масові) і поверхневі сили. Закон зміни 

імпульсу скінченого об'єму середовища. Тензор напружень і фізичний зміст його 

компонент. Диференціальна форма рівняння імпульсів. Тензор густини потоку 

імпульсу суцільного середовища. 

5. Закон зміни моменту імпульсу в МСС. Симетричність тензора напружень в класичному 

випадку.  

6. Теорема про зміну кінетичної енергії. Потужність внутрішніх поверхневих сил. Закон 

зміни повної енергії в МСС. Вектор Умова-Пойнтінга. 

 

Тема 4. ТЕРМОДИНАМІКА КОНТИНУУМУ. 

1. Визначальні параметри та фазовий простір термодинамічної системи. Рівноважні та 

незворотні процеси. Робота та теплопередача. Перший закон термодинаміки. Енергія 

системи. 

2. Другий закон термодинаміки для рівноважних процесів. Поняття температури та 

ентропії. Додаткове виробництво ентропії в нерівноважних процесах. Другий закон 

термодинаміки для нерівноважних процесів. 

3. Гіпотеза локальної рівноваги і тотожність Гіббса. Нерівність Клаузіуса-Дюгема. 

Тема 5.МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КЛАСИЧНИХ СЕРЕДОВИЩ.  
1.Рівняння балансу ентропії. Основи феноменологічної теорії Онзагера побудови 

матеріальних рівнянь. Основні класичні моделі суцільних середовищ. Ідеальні рідинні 

середовища та гази. 

 2. Модель ньютонівської рідини. Рівняння Навьє-Стокса. Дисипативна функція. 

 Невід'ємність коефіцієнтів в'язкості. 

3. Рівняння газової динаміки. Звукові хвилі та швидкість їх поширення.   

4. Лінійно-пружне тверде тіло. Діаграма напружень в залежності від деформацій. 

Узагальнений закон Гука для ізотропного середовища. Рівняння Ламе. 

5. Початкові і граничні умови в МСС. Умови на поверхнях сильних розривів. 

Тангенціальні (контактні) розриви і ударні хвилі. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.  
Тензорна алгебра. 

30 6 6   18 

Тема 2. 
Кінематика суцільного середовища  

32 8 6   18 

Тема 3. 
Теорія деформацій  

44 8 8   28 

Контрольна робота 2  2    

Тема 4. 
Динаміка суцільного середовища  

30 6 6   18 

Тема 5 

Математичні моделі класичних 

середовищ 

38 4 4   30 

Індивідуальне домашнє завдання 4     4 

 Усього годин  180 32 32   116 

 

3. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ортогональні перетворення координат. 1 

2 Аналітичні визначення тензора. 1 

3 Тензорна алгебра. 2 

4 Симетрування  і альтернування. Зворотня тензорна ознака. 2 

5 Псевдотензори. Тензор Леві-Чівіта та його застосування 2 

6 Головні осі і головні значення тензорів 2-го рангу. 2 

7 Інваріанти тензора 2-го рангу. Кульова частина і девіатор 

тензора. 

2 

8 Кінематика суцільного середовища. 4 

9 Матеріальні похідні. 4 

10 Теорія деформацій. 4 

11 Контрольна робота 2 

12 Тензор напружень. Напружений стан у частинці суцільного 

середовища. Круги Мора. 

2 

13 Динамічні рівняння суцільних середовищ. 4 

                                                                                          Усього 32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань з теми «Тензорна алгебра». 18 

2 Виконання домашніх завдань з теми «Кінематика суцільного 

середовища». 

18 

3 Виконання домашніх завдань з теми «Теорія деформацій». 22 
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4 Підготовка до контрольної роботи 6 

5 Виконання домашніх завдань з теми «Динаміка суцільного середовища». 18 

6 Виконання домашніх завдань з теми «Математичні моделі класичних 

середовищ». 

30 

7 Виконання індивідуального завдання 4 

 Разом  116 

 

 

6. Індивідуальне завдання з теми «Математичні моделі класичних середовищ»  

 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

8. Методи контролю 
 
Перевірка виконання домашніх завдань, контрольної роботи,  індивідуального  завдання, 

Проведення екзамену. 
 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль та контрольна робота 
Контро

льна 

робота 

Індивідуа

льне 

завдання 

Разом 
Екза

мен 
Сума 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
60 40 100 

8 8 8 8 8 10 10 

 

                                                         Шкала  оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  
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70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома 

значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 

10. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

1. Тарапов И.Е., Татарченко Э.Н., Легейда В.И. Теория деформаций. Напряженное 

состояние в точке. Методические указания и задания для самостоятельной работы по 

курсу механики сплошных сред, 1990. 

 

Базова література 

 

1. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.1, 2.  М., Наука, 1995. 

2. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Механика сплошной среды. Ч.1. Векторный анализ и 

начала тензорного исчисления. – Харьков: Золотые страницы, 2003. 

3. Тарапов И.Е. Механика сплошной среды. Ч.2. Общие законы кинематики и динамики.- 

Харьков: Золотые страницы, 2002. 

4. Механика сплошных сред в задачах. Т.1, 2. (Под ред. Эглит М.Э.)- М., 1996. 

5. Дж. Мейз. Теория и задачи механики сплошных сред.- М., Мир, 1974. 

 

Допоміжна література 

 

1. Прагер В. Введение в механику сплошных сред М., ИЛ, 1963. 

2. Ильюшин А.А., Ломакин В.А., Шмаков А.П. Задачи и упражнения по механике 

сплошной среды. - М., изд-во Московского университета, 1973.  

3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М., Дрофа, 2003. 

 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/continuous.htm 
(Книги з механіки суцільних середовищ) 
 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/continuous.htm

