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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль „Моделювання теплофізичних процесів на 
ЕОМ-2” входить до циклу дисциплін за вільним вибором вищого 
навчального закладу варітивної частини освітньо-кваліфікаційної 
програми підготовки фахівців напряму 6.050601 “Теплоенергетика” 
професійного спрямування „Теплофізика” (код у структурно-логічній 
схемі програми напряму підготовки П-09/2). 

Кредитний модуль „Моделювання теплофізичних процесів на 
ЕОМ-2” (4,5 кредита ECTS, викладається у 8 семестрі) має зв’язок з 
кредитним модулем „Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ-1” 
(код П-09/1, 2,5 кредита ECTS, викладається у 7 семестрі), які складають 
дисципліну  програми підготовки фахівців напряму 6.050601 
“Теплоенергетика” професійного спрямування „Теплофізика” 
„Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ”. 

У дисципліні розглядаються методи математичного моделювання 
складних теплофізичних процесів, побудова розрахункових схем, їх 
математичних моделей та застосування чисельних методів для розв’язку 
побудованих розрахункових схем на сучасних ЕОМ. 

Кредитний модуль „Моделювання теплофізичних процесів на 
ЕОМ-2”  складається з трьох частин: 

1. Моделювання та визначення температурних режимів вузлів та 
деталей технічних пристроїв, що знаходяться в умовах взаємного 
теплообміну теплопровідністю та конвекцією з обтікаючими їх 
середовищами. 

2. Моделювання та розв’язок задач конвективного теплообміну, 
пов’язаних з визначанням температурних полів та інтенсивності 
тепловіддачі в потоках суцільних середовищ, що протікають у круглих 
трубах. 



3. Моделювання та розв’язок задач променевого теплообміну в 
системах тіл з ізотермічними поверхнями. 

Вивчення дисципліни ґрунтується на базі загально-освітніх 
дисциплін навчального плану зі спеціальності „Теплофізика”: „Загальна 
фізика”, „Вища математика”, „Інформаційні технології”, 
„Гідрогазодинаміка”, „Термодинаміка” та „Тепломасообмін”, 
„Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ-1”. 

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного 
засвоєння студентами профілюючих дисциплін („Температурні режими 
та охолодження радіоелектронної апаратури”, „Основи наукових 
досліджень та планування експерименту”, „Методи дослідження 
теплофізичних властивостей речовин”) та виконання дипломної роботи 
бакалавра.  

 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами 
навчальних занять здійснюється відповідно до навчальних планів денной 
форми навчання відповідно до робочих планів для напряму  підготовки  
6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування „Теплофізика”. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Мета кредитного модуля. Надати студентам знання, уміння та 

навички з математичного моделювання та чисельного розв’язку 
розрахункових схем математичних моделей інженерних теплофізичних 
задач з використанням сучасних електронно-обчислювальних засобів, а 
саме: 

 визначення температурного стану вузлів і деталейенергетичного, 
теплотехнічного, технологічного та іншого технічного устаткування, яке 



розробляється або діючого, з метою забезпечення його безаварійної 
роботи в межах встановленого експлуатаційного режиму; 

 визначення в потоках суцільних середовищ, протікаючих через 
труби і канали теплообмінних пристроїв, розподілу температур, 
швидкостей, тиску та інтенсивності теплообміну для розробки 
оптимальних конструкцій, або оптимальних експлуатаційних режимів 
устаткування теплообмінних систем: 

 визначення в складних системах теплообміну з випромінюванням 
розподілу між теплообмінними поверхнями променистих теплових 
потоків з метою їх урахування при розрахунках температурних режимів 
вузлів і деталей технічних пристроїв. 

Завдання дисципліни являють собою знання, уміння і навички 
розвя’зування теплофізичних задач та постановки теплофізичного 
обчислювального дослідження на рівні сучасних досягнень прикладної 
математики, чисельних методів та можливостей ЕОМ. 

Для досягнення  мети дисципліни студенти повинні мати: 

Знання Уміння Навички 
 уявлень та фізичного 
розуміння 
теплофізичних процесів, 
які відбуваються у 
конкретних умовах 
технічних пристроїв; 
 методів 
математичного 
моделювання 
теплофізичних процесів, 
діючих в певних умовах 
простору і часу; 
 теоретичних основ 
розв’язку математичних 
моделей теплофізичних 
процесів і задач та 
побудови їх 
розрахункових схем; 
 чисельних методів 
розв’язку розрахункових 
схем математичних 
моделей; 
 знань та уявлень ходу 
розв’язку розрахункових 
схем вибраним 
чисельним методом на 

 аналізувати 
особливості 
теплофізичних 
процесів у 
фізичнійпостановці 
задач, або сутності 
дослідження цих 
процесів у модельному 
обчислювальному 
експерименті; 
 вибору 
дифіренційних та 
алгебраїчних рівнянь, 
що відповідають 
закономірностям 
діючих теплофізичних 
процесів, та 
визначення крайових 
умов, в яких вони 
відбуваються; 
 аппроксімації 
похідних 
диференційних рівнянь 
теплових балансів 
граничних  простору 
розв’язку 
математичних 

 складання 
теплових моделей та 
схем теплофізичних 
задач і досліджень 
для їх математичного 
моделювання; 
 побудова 
математичних 
моделей 
теполофізичних 
процесів, що 
відбуваються в 
умовах конкретних 
технічних устроїв; 

складання 
розрахункових схем 
теплофізичних 
математичних 
моделей; 
складання 
розрахункових схем, 
придатних для їх 
розв’язку чисельними 
методами лінійної 
алгебри або ітерації; 
виконання роз’язку 
розрахункових схем 



ЕОМ; 
 методів оцінки 
похибок при 
використанні вибраних 
чисельних методів 
розв’язку розрахункових 
схем математичних 
моделей теплофізичних 
процесів і задач. 

моделей; 
 пристосування 
розрахункових схем 
математичних моделей 
до їх розв’язку 
певними чисельними 
методами; 
 приведення 
розрахункових схем 
чисельних методів до 
вигляду придатного 
для використання 
стандартних програм 
та методів обчислення 
на ЕОМ, або для їх 
індивідуального 
програмування; 
 визначення порядку 
похибок при розв’язку 
розрахункових схем 
математичних моделей 
чисельними методами, 
в зв’язку з 
математичними 
неточностями їх 
чисельних операцій 
(апроксімація 
похідних, Числове 
інтегрування, 
ітераційні наближення 
та інш.) 

чисельних методів на 
ЕОМ; 
розрахунків на ЕОМ 
оцінки похибок 
розв’язку 
розрахункових схем 
чисельними методами. 

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 
теми: 

РОЗДІЛ 3  Моделювання процесів конвективного теплообміну при 
ламінарній течії потоку в трубах 

Тема 3.1 Математичний опис процесу конвективного теплообміну при 
ламінарній течії потоку в трубах 

Тема 3.2 Аналітичний розв'язок  ДР руху та його урахування в 
математичній моделі температурного поля ламінарного потоку 
через трубу 

Тема 3.3 Числовий розв'язок розрахункової схеми математичної моделі 
температурного поля з використанням методу прогонки 



Тема 3.4 Числове визначення розподілу коефіцієнтів тепловіддачі по 
напрямку течії ламінарного потоку у трубі при складних 
граничних умовах 

Тема 3.5 Вірогідність розглянутих математичних моделей 
теплофізичних процесів у потоках середовищ в трубах та 
спряжена задача конвективного теплообміну 

РОЗДІЛ 4 Моделювання задач променевого теплообміну 
Тема 4.1 Класифікація задач променевого теплообміну у замкненій 

системі тіл (ЗСТ) та методів їх розв'язку. Види променевих 
теплових потоків 

Тема 4.2 Математична модель стаціонарного променевого теплообміну 
у ЗСТ з ізотермічними теплообмінними поверхнями 

Тема 4.3 Числове визначення кутових коефіцієнтів випромінювання між 
теплообмінними поверхнями у ЗСТ 

Тема 4.4 Числовий розв'язок математичної моделі задачі променевого 
теплообміну у ЗСТ за алгебраїчним методом 

Тема 4.5 Урахування променевого теплообміну у розв'язку задач 
температурного режиму вузлів і деталей технічних пристроїв 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять: лекції та  лабораторні роботи. 

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 
викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Лабораторні роботи по темам кредитного модулю виконуються в 
сьомому семестрі (згідно з навчальним планом), на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення кредитного 
модуля і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. Перелік 
тем лабораторних робіт визначається робочою навчальною програмою 
кредитного модуля. 

 
Основна література : 

1. Н.М.Беляев, А.А.Рядно Методы теории теплопроводности, ч.2. - М.: 
Высшая школа, 1982 – 304с.  

2. Л.Г.Блох, Л.Н.Рыжков, Ю.А.Журавлёв Теплообмен излучением 
(справочник). -  М.: Энергоатомиздат, 1991 – 432с.  

3. И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев Справочник по математике для 
инженеров и учащихся ВТУЗов. – М. Наука, 1980 – 975с. 

Додаткова література: 



4. Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов Применение ЭВМ для 
решения задач теплообмена. - М.: Высшая школа., 1990 – 206с.  

5. Г.Н.Дульнев, А.В.Сигалов Поэтапное моделирование сложных систем. 
– ИФЖ, т. XLV, №4, 1983 –  С.651-656 

6. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, 
Энергия. 1981 – 488 с. 

7. А.А.Самарский, А.В.Гулин Численные методы. -  М.: Наука, 1989 – 
432с.  

8. Л.А.Каздоба Вычислительная теплофизика. -  К.: Наукова думка, 1992 – 
224с. 

9. Б.П.Демидович, И.А.Марон Основы вычислительной математики. -  М.: 
Наука, 1966 – 664с. 

10. Б.П.Демидович, И.А.Марон, Э.З.Шувалова Численные методы анализа. 
-  М.: Наука, 1967 – 368с. 

11. А.В.Лыков Теория теплопроводности. - М.: Высшая школа., 1976 – 
512с. 

12. Методичні вказівки до виконання лабораторної обчислювальної роботи 
з дисципліни „Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ, ч.ІІ/ 
Укладачі:В.К.Щербаков, Т.А.Дунаєва. - К.: НТУУ”КПІ”, 1995 – 48с. 

13. В.Е.Краскевич, К.Х.Зеленский, В.И.Гречко Численные методы в 
инженерных исследованиях. - К., Вища школа, 1986 – 263с. 

14. А.М.Столярова, Е.С.Столярова Excel 2000. – М.: ДМК Пресс, 2002 – 
336с 

15. А.П.Солодов, В.Ф. Очков MathCAD/Дифференциальные модели. – М.: 
Издательство МЭИ, 2002 – 239с. 

16. А.И.Плис, Н.А. Сливина MathCAD 2000. – М.: Финансы и статистика, 
2000. – 656с. 

17. А.Н.Васильев Научные вычисления в Microsoft Excel. – М.: Диалектика, 
2004 – 512с. 

18. В.Дьяконов MathCAD 8/2000: специальный справочник. – СПб:Питер, 
2001. – 592с.  

19.  
Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 

„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 
Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що 

розробляється на кожний семестр. 
Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 

інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять.  
Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 

матеріалу. 
 

 
VІ. МОВА 

 
Мова викладання російська. 



 
VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Успішність вивчення кредитного модуля оцінюється сумою набраних 

балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль „Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ-2” 

має статус дисципліни за вільним вибором вищого навчального закладу 
варітивної частини освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців 
напряму 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування 
„Теплофізика” і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при 
формуванні індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  к.т.н., ст.викладач кафедри АЕС і ІТФ              Лебедь Н.Л. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


