


 

Назва 

дисципліни 

Комп’ютерна механіка композитів  

Адреса 

викладання 

дисципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 

м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Механіко-математичний факультет  

Кафедра механіки  

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

11 Математика та статистика 

113 Прикладна математика 

Викладачі 

дисципліни 

Кузь Ігор Степанович, доцент кафедри механіки 

Слободян Микола Степанович, доцент кафедри механіки  

Контактна 

інформація 

викладачів 

ihorkuz24@gmail.com; 

http://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/kuz-i-s;  
mykola.slobodyan@lnu.edu.ua;  

http://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/slobodyan-m-s; 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 148. 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/лабораторних занять (за поперед-

ньою домовленістю). 
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Інформація про 

дисципліну 

У даній дисципліні викладено основні числові методи механіки твердого 

деформівного тіла: метод скінченних елементів, варіаційно-різницевий 

метод, метод граничних елементів, а також прямі та ітераційні методи 

розв’язування алгебраїчних систем лінійних і нелінійних рівнянь. Крім 

того даються означення композиційного матеріалу, його ефективних 

характеристик та композиту з періодичною структурою, подаються 

основні положення теорії ефективного модуля. За допомогою варіаційних 

принципів встановлюються межі зміни ефективних характеристик 

лінійних і нелінійних композитів. На прикладі одновимірної задачі теорії 

пружності викладена техніка осереднення Бахвалова-Победрі для 

композитів із періодичною структурою. Дана постановка і метод 

розв’язування просторової задачі теорії пружності в переміщеннях для 

композита. Викладена теорія нульового наближення, за допомогою якої, 

розв’язуючи задачу тільки за теорією ефективного модуля, можна знайти 

мікропереміщення і мікронапруження. Техніка осереднення викладена для 

пружнопластичних композитів, а також для динамічних задач теорії 

пружності. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Комп’ютерна механіка композитів” є нормативною 

навчальною дисципліною з спеціальності 113 – Прикладна математика для 

освітньої програми “Математичне моделювання та комп’ютерна 

механіка”, яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Комп’ютерна 

механіка композитів” є вивчення методу скінченних елементів, 

варіаційно-різницевий методу, методу граничних елементів, а також 
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прямих та ітераційних методів розв’язування алгебраїчних систем лі-

нійних і нелінійних рівнянь.  
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дисципліни 
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деформівного твердого тіла / І.С. Кузь. – Львів: Вид. центр ЛДУ, 1997. 

– 35 с. 
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Б.Е. Победря. – М.:  1981. 

3. Самарский А.А. Теория разностных схем / А.А. Самарский. – М.:  

1983. 
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Самарский А.А., Николаев Е.С. – М.: 1978. 

5. Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / Зенкевич О., 

Морган К. – М.: 1986. 

6. Крауч С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / 

Крауч С., Старфилд А. – М.: Мир, 1987. – 328 с. 

7. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. / Победря Б.Е. // 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 336 с.  

8. Хейгеман Л. Прикладные итерационные методы / Хейгеман Л., Янг Д. 

– М.:  1986. 

9. Победря Б.Е. Задача в напряжениях / Б.Е. Победря, С.Б. Шешенин, 

Т. Холматов. – Ташкент, 1988. 

10. Победря Б.Е. О методах упругих решений / Победря Б.Е., 

Шешенин С.Б. // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1987. № 5. – 

С. 59-72. 

11. Шешенин С.Б. О прикладных итерационных методах / Шешенин С.Б., 

Кузь И.С. // Вычислительная механика деформируемого твердого тела. 

–  М. – 1990. – № 1. – С. 63-75. 

12. Ломакин В.А. Теория упругости неоднородных сред. / Ломакин В.А. // 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 

13. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. / Кристенсен Р. // – 

М.: Мир, 1982. – 336 с. 

14. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. / 

Шермергор Т.Д. // – М.: Наука, 1977. 

15. Сендецки Дж. (ред.) Механика композиционных материалов. / 

Сендецки Дж. // – М., Мир, 1978, т.2. 

16. Либовиц Г. (ред.) Разрушения, т.7; ч.1,2. / Либовиц Г. // – М: Мир, 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 80 год., з них 48 години 

лекцій та 32 години лабораторних робіт. Самостійна робота: 40 год.  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

- методи дискредитації механіки деформівного твердого тіла; 

- методи розв’язування систем алгебраїчних рівнянь. 

Вміти: 

- знаходити ефективні визначальні співвідношення для найпростіших 

композитів, зокрема шаруватих; 

- застосовувати методику осереднення до пружних і пружно-

пластичних композитів із періодичною структурою;  

- розв’язувати задачі для періодичних композитів за теорією нульо-

вого наближення; 

- оцінювати вірогідність отриманих числових результатів.  

Ключові слова Метод скінченних елементів, варіаційно-різницевий метод, метод 

граничних елементів, ітераційний метод, композиційний матеріал, техніка 

осереднення Бахвалова-Победрі.  



Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Апроксимація диференціальної задачі різницевою. Стійкість. 

Різницева схема як система алгебраїчних рівнянь. Збіжність 

наближеного розв'язку до точного. 

2. Методи побудови різницевих схем. Метод скінченних елементів.  

3. Варіаційно-різницевий метод (одно- і двовимірні випадки).  

4. Методи розв'язування статичних різницевих задач теорії пружності. 

Прямі та ітераційні методи. Варіанти методу Гауса. Двошарові 

ітераційні методи. Прискорення Річардсона.  

5. Ітераційні методи розв'язування фізично нелінійних задач. Метод 

пружних розв'язків. Метод змінних модулів пружності. Метод 

Ньютона.  

6. Методи розв'язування статичних задач в областях з криволінійною 

межею.  

7. Основні поняття механіки композиційних матеріалів (КМ). Типи і 

моделі КМ. Ефективні характеристики КМ.  

8. Осереднення регулярних структур. Задача про неоднорідний 

пружний стрижень. Статична задача теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні характеристики КМ. Теорія нульового 

наближення.  

9. Метод осереднення для шаруватих пружних КМ. Теплофізичні 

характеристики шаруватого КМ.  

10. Волокняні пружні композити. Однонапрямлений волокняний КМ. 

Розв’язування плоскої та антиплоскої задач. 

11. Пружнопластичні КМ. Рівновага фізично нелінійного неоднорідного 

стрижня. 

12. Динамічна задача про пружний неоднорідний стрижень. Хвильовий 

фільтр. 

13. Теорія руйнування композиційних матеріалів. Критерії руйнування 

КМ. 

Теми для самостійного опрацювання  

14. Числові методи теорії потенціалів. 

15. Методи числового розв’язування задач лінійної теорії 

в’язкопружності. 

16. Варіаційний принцип Лагранжа. 

17. Варіаційний принцип Кастильяно. 

18. Неперіфичні композити. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці семестру.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

- Основ механіки суцільного середовища; 

- Теорії пружності і пластичності;  

- Рівнянь математичної фізики; 

- Методів обчислень.  

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції. 

Індивідуальні завдання.  

 

Необхідне об- Комп’ютер із загально вживаним програмним забезпеченням, доступ до 



ладнання Internet мережі.  

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• виконання двох індивідуальних завдань: по 15% семестрової оцінки 

кожне; максимальна кількість балів за 2 завдання 30; 

• контрольна робота: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

20; 

• екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають дві письмові 

роботи (два тести з теоретичних і лабораторних завдань). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-

вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Апроксимація диференціальної задачі різницевою. Стійкість.  

Різницева схема як система алгебраїчних рівнянь.  

Збіжність наближеного розв'язку до точного. 

Методи побудови різницевих схем.  

Метод скінченних елементів. 

Варіаційно-різницевий метод (одно- і двовимірні випадки). 

Методи розв'язування статичних різницевих задач теорії пружності.  

Прямі та ітераційні методи.  

Варіанти методу Гауса.  

Двошарові ітераційні методи.  

Прискорення Річардсона. 

Ітераційні методи розв'язування фізично нелінійних задач.  

Метод пружних розв'язків.  

Метод змінних модулів пружності.  

Метод Ньютона. 

Методи розв'язування статичних задач в областях з криволінійною межею. 

Основні поняття механіки композиційних матеріалів.  



Типи і моделі композиційних матеріалів.  

Ефективні характеристики композиційних матеріалів. 

Осереднення регулярних структур.  

Задача про неоднорідний пружний стрижень.  

Статична задача теорії пружності для композиційних матеріалів в 

переміщеннях. 

Теплофізичні характеристики композиційних матеріалів.  

Теорія нульового наближення. 

Метод осереднення для шаруватих пружних композиційних матеріалів. 

Теплофізичні характеристики шаруватих композиційних матеріалів. 

Волокняні пружні композити.  

Однонапрямлений волокняний композиційний матеріал.  

Розв’язування плоскої та антиплоскої задач. 

Пружнопластичні композиційні матеріали.  

Рівновага фізично нелінійного неоднорідного стрижня. 

Динамічна задача про пружний неоднорідний стрижень. Хвильовий 

фільтр. 

Теорія руйнування композиційних матеріалів.  

Критерії руйнування композиційних матеріалів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 

 
 



Схема курсу 

  

Тиж. Тема, план, короткі тези  

Форма 

діяльності 

(заняття)  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті  

Завдання, 

год. 

Термін 

виконання  

1 Тема 1. Апроксимація 

диференціальної задачі 

різницевою. Стійкість. 

Різницева схема як система 

алгебраїчних рівнянь. 

Збіжність наближеного 

розв'язку до точного 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень  

1 Тема 1. Апроксимація 

диференціальної задачі 

різницевою. Стійкість. 

Різницева схема як система 

алгебраїчних рівнянь. 

Збіжність наближеного 

розв'язку до точного 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень  

1 Тема 1. Апроксимація 

диференціальної задачі 

різницевою. Стійкість. 

Різницева схема як система 

алгебраїчних рівнянь. 

Збіжність наближеного 

розв'язку до точного 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

2 Тема 1. Апроксимація 

диференціальної задачі 

різницевою. Стійкість. 

Різницева схема як система 

алгебраїчних рівнянь. 

Збіжність наближеного 

розв'язку до точного 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

2 Тема 1. Апроксимація 

диференціальної задачі 

різницевою. Стійкість. 

Різницева схема як система 

алгебраїчних рівнянь. 

Збіжність наближеного 

розв'язку до точного 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

3 Тема 2. Методи побудови 

різницевих схем. Метод 

скінченних елементів 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

3 Тема 2. Методи побудови 

різницевих схем. Метод 

скінченних елементів 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

3 Тема 2. Методи побудови 

різницевих схем. Метод 

скінченних елементів 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

4 Тема 3. Варіаційно-різницевий 

метод (одно- і двовимірні 

випадки) 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

4 Тема 3. Варіаційно-різницевий 

метод (одно- і двовимірні 

випадки) 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

5 Тема 3. Варіаційно-різницевий 

метод (одно- і двовимірні 

випадки) 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

5 Тема 4. Методи розв'язування 

статичних різницевих задач 

теорії пружності. Прямі та 

ітераційні методи. Варіанти 

методу Гауса. Двошарові 

ітераційні методи. 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 



Прискорення Річардсона 

5 Тема 4. Методи розв'язування 

статичних різницевих задач 

теорії пружності. Прямі та 

ітераційні методи. Варіанти 

методу Гауса. Двошарові 

ітераційні методи. 

Прискорення Річардсона 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

6 Тема 4. Методи розв'язування 

статичних різницевих задач 

теорії пружності. Прямі та 

ітераційні методи. Варіанти 

методу Гауса. Двошарові 

ітераційні методи. 

Прискорення Річардсона 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

6 Тема 4. Методи розв'язування 

статичних різницевих задач 

теорії пружності. Прямі та 

ітераційні методи. Варіанти 

методу Гауса. Двошарові 

ітераційні методи. 

Прискорення Річардсона 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

7 Тема 5. Ітераційні методи 

розв'язування фізично 

нелінійних задач. Метод 

пружних розв'язків. Метод 

змінних модулів пружності. 

Метод Ньютона 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

7 Тема 5. Ітераційні методи 

розв'язування фізично 

нелінійних задач. Метод 

пружних розв'язків. Метод 

змінних модулів пружності. 

Метод Ньютона 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

7 Тема 5. Ітераційні методи 

розв'язування фізично 

нелінійних задач. Метод 

пружних розв'язків. Метод 

змінних модулів пружності. 

Метод Ньютона 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

8 Тема 6. Методи розв'язування 

статичних задач в областях з 

криволінійною межею 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

8 Тема 6. Методи розв'язування 

статичних задач в областях з 

криволінійною межею 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

9 Тема 7. Основні поняття 

механіки композиційних 

матеріалів (КМ). Типи і моделі 

КМ. Ефективні характеристики 

КМ 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

9 Тема 8. Осереднення 

регулярних структур. Задача 

про неоднорідний пружний 

стрижень. Статична задача 

теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні 

характеристики КМ. Теорія 

нульового наближення 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

9 Тема 7. Основні поняття 

механіки композиційних 

матеріалів (КМ). Типи і моделі 

КМ. Ефективні характеристики 

КМ 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

10 Тема 8. Осереднення лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 



регулярних структур. Задача 

про неоднорідний пружний 

стрижень. Статична задача 

теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні 

характеристики КМ. Теорія 

нульового наближення 

10 Тема 8. Осереднення 

регулярних структур. Задача 

про неоднорідний пружний 

стрижень. Статична задача 

теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні 

характеристики КМ. Теорія 

нульового наближення 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

11 Тема 8. Осереднення 

регулярних структур. Задача 

про неоднорідний пружний 

стрижень. Статична задача 

теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні 

характеристики КМ. Теорія 

нульового наближення 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

11 Тема 8. Осереднення 

регулярних структур. Задача 

про неоднорідний пружний 

стрижень. Статична задача 

теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні 

характеристики КМ. Теорія 

нульового наближення 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

11 Тема 8. Осереднення 

регулярних структур. Задача 

про неоднорідний пружний 

стрижень. Статична задача 

теорії пружності для КМ в 

переміщеннях. Теплофізичні 

характеристики КМ. Теорія 

нульового наближення 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

12 Тема 9. Метод осереднення 

для шаруватих пружних КМ. 

Теплофізичні характеристики 

шаруватого КМ 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

12 Тема 9. Метод осереднення 

для шаруватих пружних КМ. 

Теплофізичні характеристики 

шаруватого КМ 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

13 Тема 10. Волокняні пружні 

композити. Однонапрямлений 

волокняний КМ. Розв’язування 

плоскої та антиплоскої задач 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

13 Тема 10. Волокняні пружні 

композити. Однонапрямлений 

волокняний КМ. Розв’язування 

плоскої та антиплоскої задач 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

13 Тема 10. Волокняні пружні 

композити. Однонапрямлений 

волокняний КМ. Розв’язування 

плоскої та антиплоскої задач 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

14 Тема 11. Пружнопластичні 

КМ. Рівновага фізично 

нелінійного неоднорідного 

стрижня 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

14 Тема 11. Пружнопластичні 

КМ. Рівновага фізично 
лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 



нелінійного неоднорідного 

стрижня 

15 Тема 12. Динамічна задача про 

пружний неоднорідний стри-

жень. Хвильовий фільтр 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

15 Тема 13. Теорія руйнування 

композиційних матеріалів. 

Критерії руйнування КМ 

лек. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

15 Тема 12. Динамічна задача про 

пружний неоднорідний стри-

жень. Хвильовий фільтр 

лаб. [1-3, 7] 0,5 1 тиждень 

16 Контрольна робота лек.  – – – 

16 Тема 13. Теорія руйнування 

композиційних матеріалів. 

Критерії руйнування КМ 

лаб.  –  1 – 

2 Тема 14. Числові методи теорії 

потенціалів 

самост. 

робота 
[2, с. 280-284] 2 2 тижні  

4 Тема 15. Методи числового 

розв’язування задач лінійної 

теорії в’язкопружності 

самост. 

робота 
[2, с. 298-307] 3 2 тижні 

6 Тема 16. Варіаційний принцип 

Лагранжа 

самост. 

робота 
[7, с. 48-52] 2 2 тижні  

8 Тема 17. Варіаційний принцип 

Кастильяно 

самост. 

робота 
[7, с. 52-55] 2 4 тижні 

12 Тема 18. Неперіфичні 

композити 

самост. 

робота 
[7, с. 122-128] 3 2 тижні 

5 Індивідуальна робота № 1  самост. 

робота 
[1, 2, 7] 5 5 тижнів 

10 Індивідуальна робота № 2 самост. 

робота 
[1, 2, 7] 5 5 тижнів 

Разом: 40 – 

 

 
 


