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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Сучасні
методи моделювання суцільних середовищ” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки
«механіка» спеціальності 6.04020201 «теоретична та прикладна
механіка».
Предметом вивчення
навчальної дисципліни є методи побудови
моделей суцільних середовищ на основі сучасної аксіоматики ТрусделлаНолла з використанням нерівності Клазіуса-Дюгема, релаксаційні моделі на
основі феноменологічної теорії Леонтовича-Мандельштама, нерівноважні
моделі середовищ поблизу точок фазових перетворень на основі теорії
Л.Д.Ландау та методи осереднення для побудови моделей континуумів.

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, геометрія,
диференціальні рівняння, фізика, механіка суцільних середовищ, теоретична
гідромеханіка, опір матеріалів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Сучасна аксіоматика суцільних середовищ.
Модуль 2. Методи побудови локально-нерівноважних моделей суцільних
середовищ.
Модуль 3. Методи моделювання взаємнопроникних багатокомпонентних
континуумів.
.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою спеціального курсу є надання студентам знань з
фундаментальних дисциплін, розвиток здібностей самостійного наукового
мислення, уміння орієнтуватися в складних проблемах сучасної механіки та
прикладної математики, застосування придбаних знань для творчої роботи в
галузі природничих наук. Спеціальний курс доповнює базовий курс механіки
суцільних середовищ, основу знань сучасного фахівця в області теоретичної

та прикладної його науковий кругозір, сприяє формуванню загального
науково-технічного рівня.
1.2.Основні завдання полягають у вивченні методів побудови моделей
суцільних середовищ, які базуються на основі гіпотез локальної та частково
локальної рівноваги з використанням методів нерівноважної термодинаміки
Онзагера та застосування їх для отримання рівнянь мікрополярної
гідродинаміки та гідродинаміки середовищ, які намагнічуються;
у
формулюванні початково-крайових задач для вказаних середовищ та знанні
їх принципових розв’язків.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :
 основні поняття механіки суцільних середовищ, які є
базовими для математичного моделювання та дослідження
математичними (асимптотичними, чисельними тощо) методами
моделей середовищ з ускладненими властивостями;
 основні закони термомеханіки суцільних середовищ, які
складають
основу
побудови
локально-рівноважних
та
нерівноважних моделей (моделі ізотропних мікрополярних рідин
та газів, пружних, пластичних та пружно-пластичних ізотропних
тіл);
 основні методи моделювання суцільних середовищ в
електромагнітних полях;
 сучасну аксіоматику та принципи побудови визначальних
рівнянь суцільних середовищ.
вміти :
 застосовувати теоретичні знання при розв’язанні конкретних
науково-технічних проблем, дослідженні сучасних задач механіки
середовищ з ускладненими властивостями.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/ 1 кредит
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сучасна аксіоматика суцільних середовищ.
. Тема 1. Інтегральне рівняння балансу в механіці суцільних
середовищ. Формули Нансона. Диференціальна форма рівняння
балансу у змінних Лагранжа. Диференціальні рівняння механіки
суцільних середовищ в змінних Ейлера та Лагранжа. Тензор
напружень
Піоли-Кірхгофа.
Рівняння
балансу
локально
нерівноважної ентропії та узагальнена нерівність КлаузіусаДюгема. Визначальні (матеріальні) рівняння моделей суцільних
середовищ (аксіоматика Трусделла-Нолла). Основні принципи
моделювання суцільних середовищ:1) принцип неперервності
(гіпотеза суцільності); 2) принцип існування основного стану
(нульовий закон термодинаміки); 3) принцип об’єктивності; 4)
принцип локальності; 5) принцип балансовості основних рівнянь
механіки: закон збереження маси; закон збереження кількості руху;
закон збереження моменту кількості руху; 6) перший закон
термодинаміки; 7) другий закон термодинаміки; 8) нерівність
Клаузіса-Дюгема. Основні принципи побудови визначальних
(матеріальних) рівнянь суцільних середовищ:1) принцип взаємного
зв'язку; 2) нульове начало термодинаміки; 3) принцип причинності;
4) принцип рівноприсутності; 5) принцип об'єктивності; 6) принцип
матеріальної симетрії; 7) принцип локальності; 8) принцип
затухаючої пам'яті; 9) принцип допустимості. Нелінійні тензорні
функції тензорних аргументів.

Змістовий модуль 2. Методи побудови локально нерівноважних
моделей суцільних середовищ.
Нерівність Клаузіуса-Дюгема для термопружного середовища.
Матеріальні рівняння термопружного середовища. Рівняння
нелінійної ізотропної термопружності. Постановка початковокрайових задач лінійної термопружності. Моделі релаксаційного
типу.
Релаксаційні
процеси
в
суцільних
середовищах.
Феноменологічна теорія Леонтовича-Мандельштама релаксаційних
процесів. Гіпотеза часткової локальної рівноваги. Термодинамічні
параметри
за
наявності
процесів
релаксації.
Рівняння
термодинамічного стану. Рівняння релаксаційної гідродинаміки.

Рівняння релаксації. Моделювання суцільних середовищ за наявності
фазових перетворень. Поняття параметра порядку. Фазові
перетворення першого та другого роду. Основи феноменологічної
теорії Л.Д.Ландау фазових перетворень. Термодинамічний потенціал
середовища поблизу точки фазового перетворення.
Змістовий модуль 3. Методи моделювання взаємнопроникних
багатокомпонентних континуумів.
Основні поняття теорії багатокомпонентних середовищ. Рівняння
теорії багатошвидкісних континуумів в інтегральній формі.
Диференціальні рівняння багатошвидкісної моделі.
Середні
характеристики континууму в дифузійному наближенні. Рівняння
нерозривності та рівняння для концентрацій. Дифузійний потік.
Тензор напружень та тензор дифузії внутрішнього моменту кількості
руху. Рівняння руху та зміни внутрішнього моменту кількості руху.
Елементи хімічної кінетики: рівняння хімічних реакцій,
стехіометричні коефіціенти, швидкість хімічної реакції, сталі
швидкостей хімічних реакцій, закон діючих мас. Рівняння енергії в
диференціальній формі. Система рівнянь багато швидкісного
континууму. Рівняння стану.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання - поточне опитування,
модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, доповіді на
спеціальному семінарі, виконання курсових робіт.

