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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Прикладні задачі
механіки деформованого твердого тіла” складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки
магістрів та спеціалістів
напряму
підготовки «механіка» спеціальності 7.04020201; 8.04020201 «теоретична та
прикладна механіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є деякі методи розрахунку
напружено-деформованого стану стержневих систем, що базуються на використанні
загальних теорем опору матеріалів.
Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, геометрія, диференціальні
рівняння, теоретична механіка, механіка суцільних середовищ, опір матеріалів.
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:
Модуль 1. Інженерні методи розрахунку стержневих систем.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Прикладні задачі механіки
деформованого твердого тіла” полягає в засвоєнні важливих інженерних методів
розрахунку напружено-деформованих станів різноманітних стержневих систем, а
також у формуванні у студентів практичних навичок використання набутих знань.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Прикладні задачі механіки
деформованого твердого тіла” є набуття студентами навичок практичного
використання сучасних інженерних методів механіки деформованого твердого тіла.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- відомості про критичні сили, що діють на стиснуті стержні;
- основні методи аналізу стержневих систем, які знаходяться у стані складного
опору;
- загальні методи розрахунку статично невизначуваних систем.

вміти :
- будувати лінії впливу, які відповідають силовим факторам при згинанні балки під
дією рухомого навантаження;
- знаходити форму та розміри ядра перерізу стержня, що знаходиться в умовах
позацентрового стискання;
- визначати узагальнені переміщення у статично невизначуваних системах;
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити ECTS.

4

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Інженерні методи розрахунку стержневих систем.
Введення.
Дійсні конструкції та споруди і відповідна їм механічна модель. Основні
поняття, які використовуються в механіці твердого деформованого тіла.
Проблеми стійкості будівельних конструкцій.
Задача про згин балки при одночасній дії повздовжніх та поперечних сил;
особливості рівняння вигнутої осі. Принципіальні відмінності, які мають
місце в ситуаціях прикладення зусиль на розтяг та стиск. Повздовжній
згин, критичні сили.
Спеціальні питання опору матеріалів.
Задача про косий згин балки. Розподіл нормальних напруг та деформацій.
Нецентральний розтяг (стиснення) стержня, ядро повздовжнього перерізу.
Силові фактори, обумовлені дією рухомих навантажень. Функції та лінії
впливу, які відповідають реакціям в’язей, поперечним силам та згинаючим
моментам. Застосування методу сил та методу переміщення у будівельній
механіці. Кінематично-визначені стержневі системи. Основні рівняння
методу переміщень. Узагальнені переміщення вузлів будівельних ферм.
Розрахунок статично невизначуваних будівельних ферм.
Непружний згин, пластичні шарніри.
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