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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Температурні режими та охолодження радіоелектронних 

приладів» відноситься до циклу «Професіної та практичної підготовки» 

Вибіркової частини програми (Дисципліни за вибором ВНЗ), 

Вивчення курсу базується на широкому використанні знань, отриманих 

студентами при вивченні математики, фізики, електротехніки, термодина-

міки, теплопередачі, промислової електроніки та інших загально-технічних 

дисциплін. 

Приблизний перелік тем попередніх дисциплін, на яких базується 

дисципліна “Температурні режими та охолодження РЕП”. 

 

1. Курс “Вища математика”. 

Теми: Диференціальне обчислення функцій шуканих зміних; інтегральне 

обчислення; перетворення Фурье та Лапласа. Операційне обчислення; теорія 

ймовірностей та математична статистика.  
 

2. Курс “Тепломасообмін”. 

Теми: Теплопроводність при стаціонарному та нестаціонарному тепло-

вому режимі; тепловіддача при течії рідини в трубах і каналах; теплообмін 



при вільній конвекції, при кипінні, при конденсації, випроміненнях; 

теплообмінні апарати.  
 

3. Курс “Промислова електроніка”. 

Теми: Напівпровідникові прилади; транзистори, генератори гармонійних 

коливань. 

 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 

 
Розподіл за видами занять 
(всього год./год. у тижні) 
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Лекції Практичні/ 
семінарські 

Лабораторні/ 
комп’ют. 

практикум 

СРС 

Модульні 
контрольні 

роботи 
(кільк.) 

Індивід. 
завдання 

(вид) 

Вид 
семестр. 
атестац. 

8 П-14 3/108 45/5 9/1 - 54 1 РР диф.залік 

 

 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

 

Дисципліна “Температурні режими та охолодження радіоелектронної 

апаратури” вивчається студентами спеціальності “Теплофізика” з метою  

закріпити у студентів знання теплофізичних задач, поглибити теоретичні 

знання з окремих, найбільш часто зустрічаючих на практиці, проблем 

забезпечення нормального теплового режиму радіоелектронної апаратури, а 

також розвинути практичні навики, необхідні для розробки інженерних 

методик розрахунку, аналізу методів охолодження і термостатування радіо-

елект-ронних приладів і апаратів застосованих до діючих і проектуючих 

технічних   обладнань. 



При вивченні дисципліни відповідно до ОПП студент  набуває знання з 

сучасних конструк-цій стендів, по теплофізичним процесам в основних видах 

енергетичного обладнання та закріплює значення основ фундаментальних 

наук (математики, фізики) та дисциплін по теплофізичній підготовці 

(тепломасообмін, технічній термодинаміці). Студент повинен вміти дати 

оцінку температурному режиму РЕА в генераторному кожусі з природним та 

примусовим повітряним охолодженням в РЕА касетної конструкції, вміти 

визначити доцільний спосіб охолодження для РЕА заданого типу. Студент 

повинен набути навики з розробки схем та конструкцій експериментальних 

стендів проведенню інженерних розрахунків теплових режимів РЕП 

(наприклад, напівпровідникових приладів), дати оцінку ефективності різних 

способів охолодження (наприклад, випарного охолодження) і т.д. 

 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1. Вступ. 

Тема 1.1. Предмет дисципліни. Розвиток та вдосконалення 

радіоелектронних пристроїв (РЕП) та їх роль в технічному прогресі. 

Теплофізичні проблеми в РЕП. 

Розділ 2. Тепловий режим радіоелектронної апаратури (РЕА). 

Теплофізичне конструювання елементів РЕА, та РЕА в цілому. Інженерні 

методики розрахунку теплових режимів РЕА. Забезпечення нормального 

теплового режиму РЕА. 

Тема 2.1. Тепловий режим радіоелектронної апаратури  (РЕА). Методи 

дослідження теплового режиму РЕА та розробка інженерних методик 

розрахунку. 

Тема 2.2. Теплофізичне конструювання елементів РЕА, та РЕА в цілому. 

Інженерні методики розрахунку теплових режимів РЕА.  

Тема 2.3. Способи забезпечення нормального теплового режиму радіо-

електронної апаратури. 

 



Розділ 3. Тепловиділення в вакуумних радіелектронних приладах. 

Охолодження електровакуумних приладів. 

Тема 3.1. Механізм процесу тепловиділення і температурне поле аноду 

генераторних ламп. 

Тема 3.2. Способи охолодження електровакуумних приладів. 

Розділ 4. Охолодження потужніх приладів надвисоких частот (НВЧ). 

Імпульсний нагрів радіоелектронних приладів (РЕП). 

Тема 4.1. Охолодження потужніх приладів надвисоких частот (НВЧ). 

Тема 4.2. Імпульсний нагрів радіоелектронних приладів (РЕП). 

Розділ 5. Температурні режими та охолодження радіоелектронних 

напівпровідни-кових приладів (НПП). Термостатирування та 

креостатирування радіоелект-ронних приладів (РЕП). 

Тема 5.1. Температурні режими та охолодження радіоелектронних 

напівпровідникових приладів (НПП). 

Тема 5.2. Термостатирування та креостатирування радіоелектронних 

приладів (РЕП). 

 

Приблизний перелік практичних занять 

 

Мета практичних занять полягає в тому, щоб студенти отримали 

практичні навички в методиці розрахунків теплових режимів 

радіоелектронних приладів (РЕП).  

 

1. Розрахунок теплового режиму РЕА в герметичному кожусі з 

великими деталями на шосі. 

2. Розрахунок теплового режиму РЕА при примусовій повітряній 

вентиляції. 

3. Розрахунок теплового режиму РЕА при природній вентиляції. 



4. Вибір системи охолодження для РЕА заданого типу (на ранній стадії 

проектування). 

  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. При вивченнні матеріалу по конструкціям видаються малюнки, 

завдання для попередньої підготовки та користування ними. На практичних 

заняттях пропонується розгляд типових задач та підходів до розрахунку 

теплових режимів РЕА. 

Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 

СРС. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком. 

 

Основна література та її знаходження в електронному вигляді у 

методичному кабінеті. 

 

1. Дульнєв Г.Н. Тепло та масообмін в радіоелектронній апаратурі. – М.: 

Вища школа, 1984. – 247 с. 

2. Роткоп Л.Л., Спокійний Ю.Е. Забезпечення теплових режимів при 

конструюванні РЕА. – М.: Радянське радіо, 1976. – 232 с. 

3. Глушицький І.В. Охолодження бортової апаратури авіаційної техніки. – 

М.: Машинобудівництво, 1987. – 184 с. 

4. Дульнєв Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Методи розрахунку теплового 

режиму приладів. – М.: Радіо та зв’язок, 1990. – 312 с. 



5. Пошихонов П.В., Соколовський Е.І. Тепловий розрахунок електронних 

приладів. – М.: Вища школа, 1977. – 160 с. 

6. Васильєв А.Ф. Методичні вказівки до практичних занять по дисциплі-ні 

“Температурні режими та охолодження РЕА” для студентів спеціальності 

7.090511 – “Теплофізика”, Київ, ІВЦ, видавництво “Політехніка”, 2005. – 

68 с. 

 

VI. Мова 

Російська або українська за бажанням студентів. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Як семестрове індивідуальне завдання передбачена розрахункова 

робота. 

Мета розрахункової роботи – закріпити та поглибити знання набуті 

студентами при вивченні курсу, опанувати методики самостійних 

розрахунків температурних режимів радіоелектронних приладів. 

Розрахункова робота виконується кожним студентом самостійно у 

відповідності до виданого індивідуального завдання та ознайомленням з 

методикою розрахунку на практичних заняттях. Робота складається з ряду 

послідовних розрахунків. Ці розрахунки охоплюють основні задачи курсу 

“Температурні режими та охолодження РЕА” та вміщують розрахунки 

теплового режиму РЕА у різних умовах охолодження та вибір доцільного 

способу охолодження за допомогою ЕОМ на ранніх стадіях проектування. 

 

VIII. Методика оцінювання 

Про рейтингову систему оцінки успішності студентів теплоенергетич-

ного факультету з кредитного модуля  П-14  



“Температурні режими та охолодження  радіоелектронних приладів”  

(VIII семестр) для спеціальності “Теплофізика” 

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з 

робочим навчальним планом. 

 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

С
ем

ес
тр

 
 

Кредити Академ. 
години 

Лекції Практичні 
заняття СРС МКР 

РР Семестрова 
атестація 

8 3 108 45 9 54 1 1 диф. залік 
 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

 

1. Експрес-контроль …………………………………………………… 20 балів. 

2. Дві контрольні роботи (кожна МКР поділяється на дві контрольні робот 

тривалістю по одній акад. годині) ……………………………...……12 балів. 

3. Розрахункова робота………………………………………………… 15 балів. 

4. Залікова робота …….…………………………………………………40 балів. 

 

Заохочувальні і шрафні бали: 

 

1. Робота на практичних заняттях ……………………………… (+) 0 – 5 балів. 

2. Ведення конспекту лекцій ………………………………… (+) 0 – 10 балів. 

3. Несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР.. ………. () 3 – 5 балів. 

4. Невиконання домашнього завдання ………………………………. () 1 бал. 

5. Відсутність на лекції або на практиці без поважних причин ……. () 1 бал. 

 

   Сума як штрафних, так і заохочуваних балів не має перевищувати 0,1 

RD = 10 балів. 



Система рейтингових (вагомих) балів та критерії оцінювання 

 

1. Експрес-контроль (ваговий бал – 10 + 10 = 20 балів) проводиться з 

метою перевірки якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії і 

самостійної роботи в поза аудиторний час, на вибір викладача має вигляд 

контрольних самостійних робіт тривалістю 10-30 хвилин або індивідуальних 

домашніх завдань протягом семестру. 

 

Критерії оцінювання: 

 

а) повністю правильно виконане завдання оцінюється в 10 балів: 

б) завдання виконане з несуттевими помилками та не охайно оцінюється в 9-

6 балів; 

в) частково виконане завдання оцінюється в 5-1 бали: 

г) неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 

 

2. Модульна контрольна робота (ваговий бал – 6). 

    Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 6 х 2 = 12 

балів.  

 

Критерії оцінювання: 

а) повністю правильно виконане завдання оцінюється в 10 балів; 

б) завдання виконане з несуттевими помилками та не охайно оцінюється в 9-

6 балів; 

в) частково виконане завдання оцінюється в 5-1 балів: 

г) неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 

 

3. Розрахункова робота (ваговий бал – 15 балів).  

 



Критерії оцінювання: 

 

а) повністю правильно виконане завдання оцінюється в 15 балів; 

б) завдання виконане з несуттевими помилками та не охайно оцінюється в 

14-10 балів; 

в) частково виконане завдання оцінюється в 9-1 балів: 

г) неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 

 

4. Залікова (диф. залік) контрольна робота ((ваговий бал – 25). 

 

Максимальна кількість балів за залікову контрольну роботу (диф. 

залік) – 25 балів. Необхідною умовою заліку з дисципліни є позитивний 

рейтинг з усіх форм семестрової атестації, але не менше 25 балів. Студенти, 

які набрали протягом семестру менше 25 балів зобов’язані до початку 

залікового тижня підвищити його, інакше вони не допускаються до заліку з 

цієї дисципліни і мають академічну заборогованість. 

 

Критерії оцінювання: 

а) повністю правильно виконане завдання оцінюється в 25 балів; 

б) завдання виконане з несуттевими помилками та не охайно оцінюється в 

15-24 балів; 

в) частково виконане завдання оцінюється в 1-14 бали: 

г) неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 

 

У разі, коли стартовий рейтинг студента не менше ніж 0,9 Rc = 67 балів 

екзаме-натор має право  без додаткового опитування виставити (за згодую 

студента ) “залік” (D у системі ECTS).  

 



Розрахункова шкала рейтингу 

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

 

Rc = 20 + 55 = 75 (балів). 

 

Залікова складова шкали 

 

RE = 25 балів. 

 

Рейтинг RD студента складається з рейтингу, одержаного протягом 

семестру з урахуванням заохочуванних і штрафних балів Rc і рейтингу його 

залікової роботи RE:: 

RD = Rc + RE 

      RD = 100 балів . 

 

Отриманий студентом рейтинг переводиться в оцінки ECTS і 

традиційні оцінки згідно з таблицею: 

 

RD = Rc + RE Оцінкa  ECTS Визначення 
оцінки ECTS 

Традиційна 
оцінка 

0,95R < RD 
А 

відмінно Відмінно 

0,85 R  RD < 0,95R B дуже добре Добре 
0,75R RD < 0,85R C добре Добре 
0,65R < RD < 0,75R D задовільно Задовільно 
0,6R  RD < 0,65R E достатньо Задовільно 

RD < 0,6R Fx незадовільно Незадовільно 
rc < 0,5Rc F незадовільно 

(потрібна 
додаткова 

робота) 

 
недопущений 



 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ «КПІ». 

 
 


