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 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітній ступінь 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

_13 Механічна інжене-

рія_ 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 2 Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

_133 Галузеве машино-

будування «Підйомно-

транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні 

машини і обладнання»_ 
(код і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 5-й 5-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання _______ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість го-

дин - 150 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

аудиторних – 56 

самостійної роботи 

студента - 94 

Освітній ступінь: 

магістр 

28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

94 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивіду-

альної роботи становить: 

для денної форми навчання – 56/94 

для заочної форми навчання – 12/138 
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1. Мета навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Дослідження напружено-

деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин” є вивчення основ 

теорії напружено-деформованого стану елементів металоконструкції ПТДБМ 

машин; методів експериментального визначення деформованого стану елеме-

нтів металоконструкцій, навантажених зовнішніми силами. 

 

 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Дослідження напру-

жено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин” полягає в 

тому, щоб майбутній дипломований магістр  

знав: основи теорії напружено-деформованого стану елементів металоко-

нструкцій ПТДБМ машин, методи експериментального визначення деформа-

цій елементів металоконструкцій під дією зовнішніх навантажень; 

вмів: експериментально за допомогою тензометрування, методів акусти-

чної емісії, коерцетивних методів визначити НДС елемента металоконструк-

цій. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

 

загальні компетентності: базові уявлення про основні закономірності 

розробки, проектування та експлуатації, виробництва вантажопідйомних, до-

рожніх, будівельних, меліоративних машин й сучасні досягнення, теорії на-

пружено-деформованого стану, міцність нових матеріалів, методи дослі-

дження та діагностування; 

 

фахові компетентності: здатність використовувати професійно-профі-

льовані знання з дослідження напружено-деформованого стану ПТДБМ ма-

шин в різних напрямах машинобудування. 

 

очікувані програмні результати навчання: магістр повинен професійно за-

стосовувати набуті знання для здійснення лабораторних та натурних дослі-

джень НДС стану металоконструкцій ПТДБМ машин, якісно та ефективно 

працювати із сучасною апаратурою. 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи напружено-деформованого 

стану твердого тіла 

 

Тема 1. Теорія напруженого стану. Умови рівноваги. Головні, дотичні 

напруження, класифікація напруженого стану. Плаский напружений стан. 
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Тема 2. Теорія деформацій. Переміщення лінійні та зсувні деформації. 

Головні деформації. Тензор деформацій. 

Тема 3. Пружність. Узагальнений закон пружності для металевих конс-

трукцій. Потенційна робота пружної деформації. Пласка задача. 

 Тема 4. Класичні теорії міцності. Теорія межових мтанів. Моделювання 

в механіці твердого деформованого тіла. 

 

Змістовий модуль 2. Механічні випробування 

 

 Тема 5. Основні види випробування. Випробування на розтяг, стиск, 

згин, зріз. 

 Тема 6. Випробування на динамічні навантаження. Випробування на 

втому. Основні  поняття та діаграми випробувань. 

Змістовий модуль 3. Тензометричні методи виміру деформацій 

 Тема 7. Механічні тензометри та динамометри. Типи, конструкції, 

принципи роботи, точності вимірів. 

 Струнні, ємкісні, п’єзоелектричні, індуктивні, магнітопружні, механізо-

вані перетворювачі. 

 Змістовий модуль 4. Електричні методи тензометрування 
 Тема 8. Електротензометрія. Дротяні, фольгові, напівпровідникові тен-

зорезистори. Схеми потенційометричні (мостові). Визначення напружено-де-

формованого стану. 

 Тема 9. Тензоперетворювачі переміщень та сил. Тензометричні при-

лади та апаратура. Підсилювачі, осцилографи, струмознімачі. 

 Тема 10. Інші методи виміру деформацій. Метод сіток, ліній ковзання, 

оптичний, муфтових смуг. Поляризаційно-оптичний, галографічний. 

 Тема 11. Акустично-емісійний метод виміру дефектів та напружень 

деформованого тіла. Датчики та апаратура. 

 Тема 12.  Метод виміру коерцетивної сили. Датчики, прилади та апара-

тура. Сутність методу. 

 Змістовий модуль 5. Обробка результатів вимірів 

 Тема 13. Графічні методи обробки. Диференцювання, інтегрування 

отриманих результатів. 

 Тема 14. Аналітичні методи обробки. Статична обробка результатів. Чи-

слені методи: інтерполяція, апроксимація, метод найменших квадратів і ін. 

Змістовий модуль 6.  

Тема 15. Організація та планування експерименту. Моделювання та 

постановка експерименту. Послідовність виконання дослідів. 

Тема 16. Методи планування експериментів. Повний факторний та Д-

оптимальні експерименти. Лінійні та нелінійні апроксимації результатів. 

 

 

 

 



7 
 

  

Практичні заняття 

 

1. Вирахування напружень та переміщень в елементах металоконструк-

цій, які працюють на розтяг, стиск, згин, переріз, кручення. 

2. Складання схеми наклейки тензометричних датчиків: дротяних, фоль-

гових, керамічних. 

3. Складання вимірної електричної схеми при тензометруванні. 

4. Вивчення роботи приладів та апаратури для тензометрування. 

5. Проведення тарування вимірних показників. 

6. Ознайомлення з акустичним та коерцетивним методами. Виміри пош-

коджень та напруженого стану зразків. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи напружено-деформованого 

стану твердого тіла 

Тема 1. Теорія на-

пруженого стану 

10 2 2   6 10     10 

Тема 2. Теорія де-

формацій. Пруж-

ність 

10 2 2   6 10     10 

Тема 3. Класичні 

теорії міцності 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змісто-

вим модулем 1 

30 6 6   18 30     30 

Змістовий модуль 2. Механічні випробування 

Тема 4. Основні 

види випробу-

вання 

10 2 2   6 10     10 

Тема 5. Випробу-

вання на динамі-

чні навантаження 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змісто-

вим модулем 2 

20 4 4   12 20     20 

Змістовий модуль 3. Тензометричні методи виміру деформацій 

Тема 6. Механічні 

тензометри та ди-

намометри 

16 2 2   12 16 2 2   12 
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Разом за змісто-

вим модулем 3 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Змістовий модуль 4. Електричні методи тензометрування 

Тема 7. Електро-

тензометрія 

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 8. Тензопе-

ретворювач пере-

міщень та сил 

8 2 2   4 8     8 

Тема 9. Інші ме-

тоди виміру дефо-

рмацій 

8 2 2   4 8     8 

Тема 10. Акусти-

чно-емісійний ме-

тод виміру дефек-

тів та напружень 

деформованого 

тіла 

8 2 2   4 8     8 

Тема 11. Метод 

виміру коерцетив-

ної сили 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змісто-

вим модулем 4 

44 10 10   24 44 2 2   40 

Змістовий модуль 5. Обробка результатів вимірів 

Тема 12. Графічні 

методи обробки 

10 2 2   6 10     10 

Тема 13. Аналіти-

чні методи обро-

бки 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змісто-

вим модулем 5 

20 4 4   12 20     20 

Змістовий модуль 6.  

Тема 14. Організа-

ція та планування 

експерименту. 

Методи плану-

вання експериме-

нтів 

20 2 2   16 20 2 2   16 

Разом за змісто-

вим модулем 6 

20 2 2   16 20 2 2   16 

Усього годин  150 28 28   94 150 6 6   138 
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4. Самостійна робота 

 

 

 
5. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Магістр повинен професійно застосовувати набуті знання для здійснення 

лабораторних та натурних досліджень НДС стану металоконструкцій ПТДБМ 

машин, якісно та ефективно працювати із сучасною апаратурою. 
 

6. Критерії оцінювання 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 

№1 № 2 
№ 

3 
№ 4 № 5 № 6  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 
100 

5 5 10 10 5 10 10 10 5 5 5 5 5 10 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорія напруженого стану 6/10 

2 Теорія деформацій. Пружність 6/10 

3 Класичні теорії міцності 6/10 

4 Основні види випробування 6/10 

5 Випробування на динамічні навантаження 6/10 

6 Механічні тензометри та динамометри 12/12 

7 Електротензометрія 6/6 

8 Тензоперетворювачі переміщень та сил 4/8 

9 Інші методи виміру деформацій 4/8 

10 Акустично-емісійний метод виміру дефектів та напру-

жень деформованого тіла 

4/8 

11 Метод виміру коерцетивної сили 6/10 

12 Графічні методи обробки 6/10 

13 Аналітичні методи обробки 6/10 

14 Організація та планування експерименту.  Методи пла-

нування експериментів 

16/16 

 Разом  94/138 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливі-

стю повторного складання 

не зараховано з мо-

жливістю повтор-

ного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язко-

вим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивчен-

ням дисципліни 

 

7. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча програма курсу. 

2. Кваліфікаційні завдання. 

3. Питання до самопідготовки. 

4. Методичні вказівки до практичних занять. 
 

 
 

8. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Бауман Э. Измерение сил електрическими методами. Изд «Мир». М.: - 1978. – 430 

с. 

2. Касаткин Б.С. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряже-

ний. Справочное пособие. Изд. «Наукова думка». К.: - 1981. – 584 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Дослідження напружено-

деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин» /Укл.                                        

Л.М. Мартовицький, - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. 
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9. Інформаційні ресурси 
 
1. Екскурсія на заводи «Запоріжсталь», «ДСС», «Запоріжкран» з метою вивчення кон-

струкцій та роботи спеціальних кранів. 

2. Проспекти провідних кранобудівних фірм світу. 

3. Журнали «Подъемные сооружения», «Спеціальна техніка». 

 

 

 

 

__________, 2018  рік 


