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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ЗАСТОСОВУВАННЯМ принципів моделювання й особливостей розрахунків 

сучасних конструкцій, виготовлених з композиційних матеріалів. 

Наприклад: вміння виконувати геометричне і математичне моделювання 

композиційних матеріалів та конструкцій для подальшого дослідження міцнісних та 

деформаційних властивостей проектованих конструкцій. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: вища математика; опір матеріалів; 

хімія; сучасні будівельні матеріали; будівельна механіка. 

 

Програмні результати навчання: 

 

знати: 

- основні принципи та закономірності виробництва композиційних 

матеріалів залежно від призначення;  



- види технологічних процесів виробництва виробів з композитів;  

- методи теоретичного та експериментального дослідження в області 

створення композиційних матеріалів;  

- методи вивчення фізико-механічних і технологічних властивостей 

композиційних матеріалів і їх компонентів;  

- методи розрахунків конструкцій з композитів;  

- можливості сучасних комп'ютерних програм для моделювання та 

розрахунків композитних конструкцій. 

вміти: 

- застосовувати отримані знання при виборі складу композиційного 

матеріалу; аналізувати вплив складу на властивості виробів; 

- прогнозувати експлуатаційні властивості виробів у конкретних умовах 

залежно від складу композиції та її властивостей; 

- основні завдання двомірної теорії пружності; 

- виконувати розрахунки композиційних конструкцій на міцність і 

жорсткість. 

володіти: 

-  аналітичними, чисельними та комп’ютерними методами моделювання 

композиційних конструкцій. 
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1.1 

Основні поняття. Предмет, застосування і коротка історія 

розвитку композитів та виготовлених з них конструкцій. 

Переваги та недоліки. Класифікація композитів. 

2 -  4 

1.2 

Конструкційні властивості композиційних матеріалів. 

Армуючі елементи та їх властивості. Скляні волокна. 

Вуглецеві волокна. Борні волокна. Високомодульні 

органічні волокна.  

2 -  4 

1.3 

Матриці композитних матеріалів та їх властивості. 

Термореактивні полімерні матриці. Термопластичні 

полімерні матриці. Вуглецева матриця. Металеві матриці. 

2 -  4 

1.4 
Структурні особливості та механічні властивості 

композитів.  
4 2  4 

1.5 Процеси виготовлення композитів. Рідинофазні і 2 -  6 



твердофазні методи, методи осадження (напилення). Інші 

методи. 

1.6 

Рівняння механіки конструкцій з композиційних матеріалів. 

Додаток рівнянь теорії пружності до опису напружено-

деформованого стану композиційних конструкцій. 

6 4  10 

1.7 

Рівняння будівельної механіки композитних систем. 

Застосування спрощуючих гіпотез. Фізичні 

співвідношення.  

4 -  4 

1.8 

Основні типи композитних конструкцій. Стрижневі 

системи, пластини, оболонки. Тришарові конструкції. 

Особливості їх моделювання та розрахунку. 

4 2  6 

1.9 
Комп’ютерне моделювання композиційних конструкцій. 

Огляд програм, придатних для моделювання композитів.  
2 2  10 

1.10 
Застосування чисельних методів. Метод скінченних 

елементів. Моделювання композитів у програмі ANSYS.  
4 6  20 

 Всього 32 16  72 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Теорія оболонок» складає 60 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Виконання розрахунково-

графічної роботи 
1 20 40 

Захист розрахунково-графічної 

роботи 
 10 20 

Контроль знань:    

- залік  30 40 

Разом  60 100 

 
 

З дисципліни передбачено виконання РГР «Моделювання і розрахунки 

композиційних матеріалів» 

Склад роботи.  
Частина 1. Оцінка міцності композиційного матеріалу в конструкції, що 

перебуває в складному напруженому стані: 

 визначити працездатність односпрямоване армованого композита в умовах 

одноосьового розтягання напруженням   під кутом   до арматур відповідно 

до алгоритму, наведеному в «Методичних вказівках»; 

 визначити вірогідність оцінки працездатності композита. 



Частина 2. Проектування структури і оцінка властивостей композиційних 

матеріалів: 

 вибрати матеріал матриці й волокон двокомпонентного хаотично армованого 

дискретного композита; 

 оцінити енергоємність виготовлення можливих варіантів проектованого 

матеріалу; 

 розрахувати питому міцність спроектованого композита. 

Частина 3. Проектування і розрахунки композитних пластин з використанням 

програми ANSYS: 

 побудувати модель композитної і сталевої пластини; 

 визначити напруження і прогини в сталевій і композитній пластинах за двома 

критеріями. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(до 10 тестових питань), наприклад: 

1. Модуль пружності вуглецевих волокон перебуває в межах 

а) 150120 ГПа; 

б) 700220  ГПа; 

в) 500320 ГПа. 

2. В якості армуючих елементів композитних матеріалів вуглецеві волокна 

застосовують у вигляді  

а) джгутів, стрічок і тканин; 

б) стрічок і тканин; 

в) стрічок і пластин. 
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