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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль „Турбулентність та методи її вимірювання” 
входить до циклу природничо-наукової підготовки освітньо-
кваліфікаційної програми підготовки фахівців напряму 0905 
“Енергетика” спеціальності 8.090511 „Теплофізика” (код у структурно-
логічній схемі програми напряму підготовки НФ-05). 

Турбулентна теча рідини і газу є найбільш поширеною формою 
руху матерії в природі і техніці; вона спостерігається практично у всіх 
натурних машинах і апаратах. Безперервне підвищення вимог до 
точності розрахунків тепломассопереноса і тертя, що проводяться при 
конструюванні і доведенні теплотехнічного і енергетичного устаткування 
підтримує постійний інтерес до проблем турбулентності і диктує 
необхідність підготовки інженерів-теплофізіків в цьому напрямку.  

Кредитний модуль „Турбулентність та методи її вимірювання” (5 
кредита ECTS, викладається у 10 семестрі) складає дисципліну  програми 
підготовки фахівців напряму 0905 “Енергетика” спеціальності 8.090511 
„Теплофізика” „Турбулентність та методи її вимірювання”. 

Вивчення курсу базується на широкому використанні знань, 
отриманих студентами при вивченні дисциплін навчального плану із 
напряму підготовки 0905 “Енергетика” спеціальності „Теплофізика”:  
„Загальна фізика”, „Вища математика”, „Інформаційні технології”, 
„Математична фізика”, „Математичні методи та моделі”, 
„Гідрогазодинаміка”, „Термодинаміка”, „Тепломасообмін”, 
„Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ” „Наукові дослідження 
та комп'ютерна обробка”, „Теорія пограншару”, „Методи дослідження 
процесів теплообміну”.  

Набуті знання, навички та уміння мають стати запорукою 
підготовки фахівця за спеціальністтю 8.090511 „Теплофізика” високої 



кваліфікації, успішного засвоєння студентами профілюючих дисціплин 
(„Наукові дослідження та планування експерименту”, „Математичне 
моделювання систем та процесів”, „Методи та засоби комп'ютерного 
моделювання у теплофізиці”, „Наукові дослідження та комп'ютерна 
обробка”) та виконання магістерської дисертації. 

Лекційний курс підкріплюється лабораторними та практичними 
заняттями, метою яких є закріплення отриманих теоретичних знань і 
придбання навичків розрахунку характеристик турбулентного 
теплообміну та роботи з устаткуванням і приладами, що 
використовуються при дослідженні характеристик турбулентності. 

 
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 0905 
“Енергетика” спеціальності 8.090511 „Теплофізика”. 
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10 НФ-05 5/180 54/3 9/0,5 9/0,5 108 1 РР екз. 
 

 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами поняттями і 
методами теорії турбулентності, уміти виконувати прості розрахунки 
характеристик турбулентного тертя і теплообміну, уміти проводити 
дослідження характеристик турбулентності за допомогою 
термоанемометра і аналізувати їх. 

Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 



Знання Уміння Навички 
- фізичних основ теорії 
турбулентності;  
- рівнянь для 
характеристик 
турбулентності та 
фізичну сутність цих 
рівнянь; 
- моделей для 
характеристик 
турбулентності та їх 
фізичну сутність. 

- проводити 
дослідження 
характеристик 
турбулентності за 
допомогою 
термоанемометра; 
- аналізувати 
результати 
досліджень 
характеристик 
турбулентності за 
допомогою 
термоанемометра 

- розрахунки 
характеристик 
турбулентного тертя; 
- аналітичного 
вирішення 
диференційних 
рівнянь процесів; 
- розрахунки 
характеристик 
турбулентного 
теплообміну. 
 

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

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

ВСТУП 
Частина 1. Фізичні основи теорії турбулентності 
Розділ 1.1. Поняття теорії турбулентності і їх фізична суть 
Тема 1.1.1. Поняття турбулентності 
Тема 1.1.2. Характеристика внутрішньої структури турбулентності 
Тема 1.1.3. Напруження Рейнольдса 
Розділ 1.2. Рівняння для характеристик турбулентності 
Тема 1.2.1. Рівняння для динамічних характеристик турбулентності 
Тема 1.2.2. Рівняння для теплових характеристик турбулентності. 
Розділ 1.3. Моделі турбулентності 
Тема 1.3.1. Феноменологічні моделі турбулентності 
Тема 1.3.2. Моделі турбулентності, що включають диференціальні 

рівняння для характеристик турбулентності 
Тема 1.3.3. Моделі турбулентності для процесів теплообміну 
Частина 2. Вимірювання турбулентності 
Тема 2.1. Способи вимірювання характеристик турбулентного потоку. 
Тема 2.2. Теорія термоанемометрії 
Тема 2.3. Деякі результати експериментальних досліджень  
турбулентних характеристик потоку 

 
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 
десятому семестрі (згідно з навчальним планом), на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення кредитного 
модуля і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. Перелік 
тем лабораторних робіт визначається робочою навчальною програмою 
кредитного модуля. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 
обговоренням, проведення контролю знань, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 

Основна література : 
1. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М. Наука, 1974 г. 
2. Брендшоу П. Введение в турбулентность и ее измерение. М., Мир, 

1974 г. 
3. Рейнольдс А. Турбулентные течения в инженерных приложениях. 

М., Энергия, 1979 г. 
4. Дыбан Е.П., Эпик Э.Я. Тепломассобмен и гидродинамика 

турбулизированых потоков. Киев, Наукова думка, 1985 г. 
5. Хинце И.О. Турбулентность. М., Физматгиз, 1963 г. 
Додаткова література: 
6. Лойцянский Л.Г.Механика жидкости и газа. М., Наука, 1973 г. 
7. Повх И.Л.Аэродинамический эксперимент в машиностроении. Л., 

Машиностроение, 1974 г. 
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. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
Основна ціль індивідуальних завдань: закріплення студентами знань 

основних методів математичного моделювання зворотніх теплообмінних 
процесів, побудова розрахункових схем їх математичних моделей та 
застосування чисельних методів при розв‘язанні конкретних задач.  

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного засвоєння 
студентами спеціальних дисціплин, пов’язаних з математичним 
моделюванням, оперативним керуванням об‘єктів та оптимізацією на базі 
використання сучасних технічних та програмних засобів обчислювальної 
техніки. 

Робочим навчальним планом кредитного модуля визначена 
розрахункова робота (РР), що виконується під час СРС. 

Терміни видачі, виконання та захисту РР визначаються графіком, що 
розробляється на кожний семестр. РР виконується студентами самостійно із 
забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Результати виконання та захисту РР оцінюються відповідно до 
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з 
дисципліни. 

Студент, який без поважної причини не подав РР у зазначений термін 
або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. 
При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у 
визначений термін. Наявність позитивної оцінки за РР є необхідною умовою 
допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

 
VIIІ. 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.   

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
Кредитний модуль „Турбулентність та методи її вимірювання” має 

статус дисципліни природничо-наукової підготовки з освітньо-
кваліфікаційної програми підготовки фахівців напряму 0905 “Енергетика” 
спеціальності 8.090511 „Теплофізика” і є обов’язковим для вивчення та 
семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану 
студента. 
 
 
Розробник  д.т.н., професор кафедри АЕС і ІТФ             Письменний Є.М. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


