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ВСТУП 

 

Характерною рисою науково-технічного прогресу на сучасному етапі є 

широке застосування математичних методів і обчислювальної техніки в усіх 

сферах людської діяльності.  

Для розв’язання сучасних завдань студенти повинні оволодіти загальними 

поняттями та ідеями, що належать до перетворення математичних моделей 

різних прикладних задач обробки металів тиском до виду, зручному для 

знаходження їх вирішення за допомогою комп’ютерів, навичками й уміннями 

складати та вирішувати теоретичні моделі процесів обробки металів тиском, 

інженерними засобами і методами обчислювальної математики.  

Для цього буде потрібно вивчення інтерполяції й апроксимації, оволодіння 

прямими й ітераційними методами вирішення систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь, знаходження чисельного рішення нелінійних рівнянь, вивчення 

методів чисельного інтегрування, а також різницевих методів вирішення 

звичайних диференціальних рівнянь.  

Прикладне завдання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні основних 

понять і методів, які дозволять порівняно швидко навчитися працювати в 

різних сферах обробки металів тиском. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Чисельні методи аналізу 

процесів обробки металів тиском» є підготовка фахівців, спроможних 

використовувати чисельні методи аналізу широкого кола технічних задач у 

процесах обробки металів тиском  

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Чисельні методи аналізу 

процесів обробки металів тиском» полягає у розкритті майбутньому фахівцю 

питань просторового та просторо-часового наближення стаціонарних крайових 

задач методом скінченних елементів; методу скінченних елементів при 

розв’язанні задач обробки металів тиском. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
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– ідею методу скінченних різниць; 

– ідею методу скінченних елементів; 

– підходи до опису руху суцільного середовища; 

– типові алгоритми знаходження власних частот і форм коливань тіла; 

уміти:  

– побудувати методом скінченних елементів модель напруженого стану при 

листовому штампуванні; 

– побудувати методом скінченних елементів модель процесу кування; 

– виконувати розрахунок напружено-деформованого стану дисперсних 

порошкових середовищ; 

– виконувати розрахунок напружено-деформованого стану методом 

граничних елементів при об’ємному деформуванні виливків. 

– виконати програмну реалізацію вибраного алгоритму; 

– виконати чисельний розрахунок різних характеристик досліджуваного 

процесу. 

Види самостійної роботи: 

– самостійна робота відповідно до наведених тем з використанням 

літературних джерел. 

Система забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота з вивчення навчальної дисципліни проводиться згідно з 

методичними вказівками, спираючись на наведені нижче: 

1) підручники згідно з переліком; 

2) методичні вказівки згідно з переліком; 

3) конспект лекцій викладача. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

 Під час виконання самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з 

використанням навчальних і методичних посібників, що наводяться нижче із 

зазначенням сторінок, що містять певну тему. 

Після вивчення навчальної дисципліни, спираючись на питання для 

самоперевірки, відбувається підготовка до складання заліку. 
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 Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми 

навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу навчального курсу 

здійснюватиметься протягом семестру, відповідно до графіка навчального 

процесу в тестовій формі. 

 Консультації 

 Якщо під час вивчення навчального курсу в студента виникли труднощі, 

необхідно звернутися за консультацією до викладача, який викладає курс. 

 Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату 

має підготовка студентом обґрунтованих питань з незрозумілого матеріалу. 

Якщо студент прийде на консультацію непідготовленим, то мета консультації 

не буде досягнута. 

 Консультації проводить викладач згідно з графіком. 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год 

(лекц) 

Кільк. 

год 

(СРС) 

Кільк. 

год 

(лекц) 

Кільк. 

год 

(СРС) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Змістовий модуль 1 

Просторове наближення стаціонарних 

крайових задач методом скінченних різниць 

 

 

2 
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2 Крайові задачі механіки деформованого 

твердого тіла 

2 12   

3 Метод скінченних елементів 2 13   

4 Скінченні елементи 4 13   
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Змістовий модуль 2 

Розрахунки напружено-деформованого стану 

в точці тіла 

 

2 

 

10 

  

6 Динамічні співвідношення механіки 2 5   
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суцільного середовища 

7 Алгоритми знаходження власних частот і 

форм коливань тіла 

4 5   

Усього: 18 68   

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Просторове наближення стаціонарних крайових задач методом 

скінченних різниць 

1.1. Ідея методу скінченних різниць. 

1.2. Різницеве наближення диференційних операторів. 

1.3. Різницеве наближення краєвих задач. 

1.3.1. Одновимірна лінійна крайова задача Діріхле. 

1.3.2. Одновимірна лінійна крайова задача Неймана. 

1.3.3. Одновимірна нелінійна крайова задача Діріхле. 

1.3.4. Двовимірна лінійна крайова задача Неймана. 

1.4. Поняття про екстраполяцію. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає ідея методу скінченних різниць?  

2. У яких процесах застосовується лінійна та нелінійна крайові задачі 

Діріхле? Навести приклади. 

3. У яких процесах застосовується лінійна та нелінійна крайові задачі 

Неймана? Навести приклади. 

4. З якою метою застосовується екстраполяція за Річардсоном? 

5. Які виділяють переваги та недоліки методу скінчених різниць? 

Література: [1, с. 151 – 163; 2, с. 10 – 15, 27 – 41]. 

 

Тема 2 Крайові задачі механіки деформованого твердого тіла 

2.1. Системи координат. 
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2.2. Кінематичні співвідношення. 

2.3. Деформації. 

2.4. Рівняння балансу. Визначення співвідношень механіки твердого тіла, що 

деформується. 

Питання для самоперевірки 

1. Які системи координат застосовуються для визначення співвідношень 

механіки суцільних середовищ? 

2. Які кінематичні співвідношення застосовуються у механіці суцільних 

середовищ? 

3. Уявлення про деформації у механіці суцільних середовищ. 

4. Сутність законів збереження у механіці суцільних середовищ. 

Література: [1, с. 125 – 135]. 

 

Тема 3 Метод скінченних елементів 

3.1. Ідея методу скінченних елементів. 

3.1.1. Елементарні локально визначені базисні функції. 

3.1.2. Побудова системи алгебраїчних рівнянь для наближення функції 

методом скінченних елементів. 

3.1.3. Побудова системи алгебраїчних рівнянь для розв’язання крайових 

задач методом скінченних елементів. 

3.2. Переваги та недоліки методу скінченних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає ідея методу скінченних елементів?  

2. Як виконується наближення шматково-постійними базисними 

функціями? У чому особливості такого наближення? 

3. Як виконується наближення шматково-лінійними базисними функціями? 

У чому особливості такого наближення? 

4. Особливості методу Бубнова для побудови систем алгебраїчних рівнянь 

для розв’язання крайових задач. 

5. Методи сітки для СЕ. 
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6. Які виділяють переваги та недоліки методу скінчених елементів? 

Література: [1, с. 209 – 215; 2, с. 72 – 90]. 

 

Тема 4 Скінченні елементи (СЕ) 

4.1. Основні поняття. Визначення. 

4.2. Симплексні моделі СЕ в евклідовому просторі. 

4.2.1. Поняття симплексу. 

4.2.2. Одновимірна симплексна модель СЕ. 

4.2.3. Двовимірна симплексна модель СЕ. 

4.2.4. Тривимірна симплексна модель СЕ. 

4.3. Комплексні та мультиплексні моделі СЕ в евклідовому просторі.  

4.4. Параметричні моделі СЕ в евклідовому просторі. 

4.5. Про похідні моделі СЕ. 

4.6. СЕ з ермітовими поліномами базисних функцій. 

4.7. Критерії збіжності під час розв’язання методом скінченних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. За допомогою яких особливостей будується скінченно-елементна модель 

тіла? 

2. Особливості створення симплексних моделей у лінійному та нелінійному 

базисах. 

3. Геометричні інтерпретації L-координат двовимірного симплексного СЕ. 

4. У чому полягають особливості комплексної моделі скінченого елементу? 

5. У чому полягають особливості мультикомплексної моделі СЕ? 

6. У чому суть принципу ієрархії в одновимірному СЕ? 

7. У чому полягають особливості двовимірних і тривимірних СЕ? 

8. Критерії збіжності відносно базисних функцій. 

 Література: [1, с. 216 – 235]. 

 

Тема 5 Розрахунки напружено-деформованого стану в точці тіла 

5.1. Два підходи до опису руху суцільного середовища. 
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5.2. Тензори кінцевих деформацій. 

5.3. Тензор малої деформації. 

Питання для самоперевірки 

1. Загальний алгоритм розрахунків напружено-деформованого стану в точці 

тіла. 

2. Обчислення вектора напружень у точці тіла відносно переміщень та 

приросту переміщень. 

3. Як відбувається урахування закону пружної зміни об’єму матеріалу? 

 Література: [1, с. 251 – 256]. 

 

Тема 6 Динамічні співвідношення механіки суцільного середовища 

6.1. Матричний запис тензорних і векторних величин у методі скінчених 

елементів. 

6.2. Основні задачі для обчислення вектора напружень у точці тіла. 

6.3. Інтерпретація рівнянь технічної теорії повзучості.  

6.4. Повзучість і термопластичність. 

6.4. Термопластичність ізотропного матеріалу на підставі теорії пластичності 

Іллюшина. 

Питання для самоперевірки 

1. Навести приклад поверхневих і масових зовнішніх зусиль. Густина. 

2. Внутрішні напруження. Вектор внутрішніх напружень. 

3. Напруження на гранях елементарного куба. 

4. Що таке закон збереження? 

5. У якому вигляді можна надати рівняння зберігання кількості руху для 

певного об’єму? 

Література: [2, с. 56 – 61]. 

 

Тема 7 Алгоритми знаходження власних частот і форм коливань тіла 

7.1. Узагальнена проблема власних значень. 

7.2. «Зсув спектра». 
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7.3. Алгоритм зворотних ітерацій з відношенням Релея. 

7.4. Деякі алгоритми формалізації проблем власних значень. 

7.5. Тридіагональна форма симетрії матриці. 

7.6. Метод Релея-Рітца. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає узагальнена проблема власних значень з позицій методу 

СЕ? 

2. Для уникнення якої ситуації застосовується поняття «Зсув спектра»? Як 

задається «Зсув спектра»? 

3. У чому особливості методу зворотних ітерацій з відношенням Релея? 

Недоліки методу. 

4. Які існують поняття формалізації проблем власних значень? 

5. Яка матриця має назву три діагональною? Процедура приведення матриці 

до тридіагональної форми? 

6. Особливості методу Релея-Рітца у визначення власних частот і форм 

коливань системи. 

Література: [1, с. 317 – 322, 340 –341]. 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. У чому полягає ідея методу скінченних різниць?  

2. У яких процесах застосовується лінійна та нелінійна крайові задачі 

Діріхле? Навести приклади. 

3. У яких процесах застосовується лінійна та нелінійна крайові задачі 

Неймана? Навести приклади. 

4. З якою метою застосовується екстраполяція за Річардсоном? 

5. Які виділяють переваги та недоліки методу скінчених різниць? 

6.  Які системи координат застосовуються для визначення співвідношень 

механіки суцільних середовищ? 

7. Які кінематичні співвідношення застосовуються у механіці суцільних 
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середовищ? 

8. Уявлення про деформації у механіці суцільних середовищ? 

9. Сутність законів збереження у механіці суцільних середовищ. 

10. У чому полягає ідея методу скінченних елементів?  

11. Як виконується наближення шматково-постійними базисними 

функціями? У чому особливості такого наближення? 

12. Як виконується наближення шматково-лінійними базисними функціями? 

У чому особливості такого наближення? 

13. Особливості методу Бубнова для побудови систем алгебраїчних рівнянь 

для розв’язання крайових задач? 

14. Методи сітки для СЕ. 

15. Які виділяють переваги та недоліки методу скінчених елементів? 

16. За допомогою яких особливостей будується скінченно-елементна модель 

тіла? 

17. Особливості створення симплексних моделей у лінійному та нелінійному 

базисах. 

18. Геометричні інтерпретації L-координат двовимірного симплексного СЕ. 

19. У чому полягають особливості комплексної моделі скінченого елементу? 

20. У чому полягають особливості мультикомплексної моделі СЕ? 

21. У чому суть принципу ієрархії в одновимірному СЕ? 

22. У чому полягають особливості двовимірних і тривимірних СЕ? 

23. Критерії збіжності відносно базисних функцій. 

24. Загальний алгоритм розрахунків напружено-деформованого стану в точці 

тіла. 

25. Обчислення вектора напружень у точці тіла відносно переміщень і 

приросту переміщень. 

26. Як відбувається урахування закону пружної зміни об’єму матеріалу? 

27. Навести приклад поверхневих і масових зовнішніх зусиль. Густина. 

28. Внутрішні напруження. Вектор внутрішніх напружень. 

29. Напруження на гранях елементарного куба. 
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30. Що таке закон збереження? 

31. У якому вигляді можна надати рівняння зберігання кількості руху для 

певного об’єму? 

32. У чому полягає узагальнена проблема власних значень з позицій методу 

СЕ? 

33. Для уникнення якої ситуації застосовується поняття «Зсув спектра»? Як 

задається «Зсув спектра»? 

34. У чому особливості методу зворотних ітерацій з відношенням Релея? 

Недоліки методу. 

35. Які існують поняття формалізації проблем власних значень? 

36. Яка матриця має назву тридіагональної? Процедура приведення матриці 

до тридіагональної форми. 

37. Особливості методу Релея-Рітца у визначення власних частот і форм 

коливань системи. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контроль знань студентів здійснюється за методикою комплексної 

діагностики їх знань. 

Під час комплексного оцінювання знань студентів визначаються види робіт 

і критерії їх оцінювання з урахуванням особливостей навчального курсу. 

Критеріями оцінювання знань є: 

а) під час усних відповідей студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 

результати наукових досліджень; уміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 

б) під час виконання письмових завдань: повнота розкриття питання; 

цілісність, системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи та 

літературного оформлення, наявність розрахунків, схем, малюнків, 

правильність тестових відповідей; 
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в) під час здійснення пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків. 

 Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої 

шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ЕСТS.  

 Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками та шкалами оцінювання.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту 
Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е  

35–-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

 

Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи 

студента протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і 

аудиторна робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для 

самостійного опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається за 

такими критеріями:  
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1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий виклад 

теоретичних понять).  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність суджень.  

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних) знань. 

4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті. 

5. Відповідальність студентів оцінюється також за логічністю, чіткістю, 

виразністю викладу навчальної літератури.  
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