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1. АНОТАЦІЯ
Дана дисципліна дає можливість студентам оволодіти сучасними методами побудови математичних моделей загалом, та моделей механіки суцільного
середовища зокрема на основі шкільних знань з курсу фізики. Студент також
набуває досвіду використання тензорів для опису векторних та тензорних полів
у природознавстві.
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Криволінійна система координат. Коваріантна база. Коефіціенти Ляме. Контраваріантна база. Скалярний добуток векторів. Скалярні і тензорні величини.
Метричний тензор. Геометричний зміст компонент метричного тензора. Фізичні компоненти вектора у триортогональній координатній системі. Похідна від
вектора. Символи Кристофеля. Коваріантна похідна від компонент тензора.
Градієнт тензора. Похідна від функції за напрямком. Дивергенція тензора. Лапласіан. Ротор тензора. Основні тензорні тотожності. Формули ОстроградськогоГауса та Стокса.
Поняття про матеріальну точку та суцільне середовище. Просторові та матеріальні координати точки. Початкова та актуальна конфігурації суцільного середовища. Рівняння руху. Змінні Ейлера та змінні Лагранжа. Швидкість руху
точок суцільного середовища. Прискорення руху точок суцільного середовища.
Дослідження руху суцільного середовища за методом Лагранжа. Дослідження
руху суцільного середовища за методом Ейлера.
Означення тензора градієнта локального руху. Вирази для коваріантних
компонент тензора градієнта локального руху. Означення тензорів деформації
Коші, Гріна та Альмансі. Коваріантні компоненти тензора Гріна в недеформованій базі. Геометричний зміст компонент тензора деформації Гріна. Геометрично-лінійна теорія деформування. Умови сумісності деформацій. Означення тензора швидкостей деформації. Умова нестисливості середовища. Означення тензора швидкостей повороту та вектора повороту. Швидкість в близьких точках
суцільного середовища. Теорема Нансона.
Класи сил, що діють на суцільне середовище. Густина сили. Означення вектора напруження. Тензор істинних напружень (тензор Коші). Фізичний смисл
компонент тензора істинних напружень. Закон збереження маси суцільного середовища в змінних Лагранжа і змінних Ейлера. Закон зміни кількості руху суцільного середовища в змінних Лагранжа. Тензор номінальних напружень (перший тензор Піоли). Закон зміни кількості руху суцільного середовища в змінних Ейлера. Закон зміни моменту кількості руху суцільного середовища. Симетрія тензора істинних напружень.
Термодинамічна система. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки.
Густина віртуальної роботи зовнішніх сил. Другий (симетричний) тензор Піоли.
Термодинамічна рівновага суцільного середовища. Ентропія. Другий та третій
закони термодинаміки. Дисипативна функція. Нерівність Планка. Потужність
дисипації. Закон Фур’є. Рівняння поширення тепла в суцільному середовищі.
Постановка граничних задач теплопереносу. Умови на поверхні суцільного середовища. Дисипативна функція Біо. Нерівність Клаузіуса-Дюгема.
Фізичні співвідношення для ідеальної рідини (газу) та для в`язкої (Ньютонівської) рідини. Фізичні співвідношення для пружного тіла. Співвідношення
Дюгамеля-Неймана. Електромагнітні ефекти в термодинаміці.
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