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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль „САПР в енергетичних установках” 

відноситься до дисциплін вільного вибору студентів напряму підготовки 
0905 “Енергетика” спеціальності 8.090505 „Котли та реактори” (код у 
структурно-логічній схемі програми напрямів підготовки ВП-05). 

Метою курсу „САПР в енергетичних установках” є 
ознайомлення студентів з загальними принципами ведення розрахунків 
за допомогою сучасних програмних комплексів та можливостями 
застосування отриманих результатів при проектуванні конструкції 
досліджуємого об’єкта. 

Завдання дисципліни являють собою знання, уміння і навички з 
математичного моделювання та чисельного розв’язку математичних 
моделей, що застосовуються в інженерній енергетичній практиці. 

Вивчення дисципліни „САПР в енергетичних установках” 
ґрунтується на використанні знань, отриманих в курсах „Проблеми 
міцності та надійності парових котлів”, „Основи конструювання”, 
„Математичне моделювання систем і процесів”, „Допоміжне 
устаткування котельних установок” та „Енергетичні котельні установки”. 
Для успішного практичного засвоєння дисципліни передбачається 
виконання студентами циклу лабораторних робіт по темам курсу. 

Знання, набуті студентами при засвоєнні цього кредитного 
модуля використовуються в подальшому при виконанні курсових 
проектів, а також магістерської дисертації. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Метою дисципліни „САПР в енергетичних установках” є Метою 

вивчення кредитного модуля є набуття студентами комплексу знань та 
навичків,ознайомлення студентів з загальними принципами ведення 
розрахунків за допомогою сучасних програмних комплексів та 
можливостями застосування отриманих результатів при проектуванні 
конструкції досліджуємого об’єкта.  

Під час вивчення курсу студенти отримають знання з 
математичного моделювання та чисельного розв’язку математичних 
моделей, що застосовуються в інженерній енергетичній практиці. Уміння 
та досвід застосування широко розповсюджених та загально визнаних 
програм ANSYS та Fluent з використанням сучасних електронно-
обчислювальних засобів, а саме: 

 визначення температурного стану вузлів і деталей 
енергетичного, теплотехнічного, технологічного та іншого технічного 
устаткування; 

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

 проведення розрахунків на стійкість і міцність конструкцій 
енергетичного та загального призначення методами числового 
моделювання; 

 визначення в потоках суцільних середовищ, що протікають 
через труби і канали теплообмінних пристроїв, розподілу температур, 
швидкостей, тиску та інтенсивності теплообміну для розробки 



оптимальних конструкцій, або оптимальних експлуатаційних режимів 
устаткування теплообмінних систем. 

 Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 

Знання Уміння Досвід 
- фундаментальних, 
знань про конструкцію 
деталей енергетичних 
установок; 
- основних алгоритмів 
роботи математично 
орієнтованих та 
інженерно- 
конструкторських 
програмних продуктів; 
- про види теплообміну 
та фізичну сутність 
явищ, що мають місце 
при певному виді 
теплообміну; 
- про основні ідеї теорії 
пограничного шару та 
теорію подібності 
процесів. 

- вміти конструктивно 
і логічно мислити в 
трьохвимірному 
просторі; 

- аналізувати 
особливості процесів, 
що відбуваються при 
відповідному виді 
теплообміну; 

- самостійно 
застосовувати матеріали 
спеціальної літератури, 
довідників, науково-
технічних статей та ін. 

- самостійно 
застосувати потужні і 
загально визнані 
програми CFD- 
моделювання – ANSYS 
та Fluent; 
- володіти навиками 
фундаментальних та 
професійно-
орієнтованих 
навчальних дисциплін; 
- практичного 
застосування законів 
рівноваги і руху рідин 
та газів, а також теорії 
подібності процесів. 

 

ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 
Розділ 1. Проблеми міцності і надійності енергообладнання. 
Тема 1 Засоби комп’ютерного моделювання процесів теплообміну 
Тема 2 Методи комп'ютерного моделювання деталей теплотехнічного 

устаткування 
Тема 3 Математичне моделювання напружено-деформованого стану 

базових елементів устаткування енергетичного призначення 
Розділ 2. Математичне моделювання систем та процесів. 
Тема 3 Методи обчислювальної гідрогазодинаміки 
Тема 4 Числовий аналіз процесів горіння 
 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять:  



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.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

Лабораторні роботи по темам кредитного модулю виконуються 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. 

Основна література : 
1. Коздоба Л.А. Вычислительная теплофизика. – К.: Наукова думка, 1992 – 

224 с. 
2. Коздоба Л.А., Круковский П.Г. Методы решения обратных задач 

тепломассопереноса. – К.: Наукова думка, 1982 – 359 с. 
3. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М-Л.: 

Госэнергоиздат, 1960. – 466 с. 
4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – М.: 

Энергоиздат, 1975. – 488 с. 
5. ANSYS 5.7. Thermal analysis guide. – M.: CADFEM, 2001. – 110 р. 
6. Шалумов А.С., Ваченко А.С., Фадеев О.А., Багаев Д.В. Введение в 

ANSYS: прочностной и тепловой анализ: Учебное пособие. – Ковров: 
КГТА, 2002. - 52 с. 

Додаткова література: 
7. Ануфриев И.Е. Самоучитель MatLab 5.3/6.x. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2004 – 736 с. 
8. Иосилевич Г.Б. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1988 – 368 с. 
9. Светлицкий В.А. Механика стержней – М.: Высш. шк., 1987 – 320 с. 
10. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: 

Практическое руководство. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 
272  

11. Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена. – М.: «Мир», 1988. – 
544 с. 

12. Белов И.А., Кудрявцев И.А. Теплоотдача и сопротивление пакетов труб. 
– Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1987. – 222 с. 

13. Быстров Ю.А., Исаев С.А., Кудрявцев Н.А., Леонтьев А.И. Численное 
моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб. 
– Санкт-Петербург: Судостроение, 2005. – 389 с. 

14. Кирпиков В.А., Шорин Г.Н. Введение в теорию пограничного. – М.: 
«Энергия», 1974. – 285 с. 
 



Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 
„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 

Розклад консультацій з кредитного модуля визначається графіком, що 
розробляється на кожний семестр. 

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 
інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять,  
домашньої самостійної роботи.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

VІ. МОВА 
 

Мова викладання російська. 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
Навчальним планом кредитного модуля визначена розрахункова робота 

(РГР), що виконується під час СРС. 
Терміни видачі, виконання і захисту РГР визначаються графіком, що 

розробляється на кожний семестр. РГР виконується студентами самостійно із 
забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Результати захисту РГР оцінюються відповідно до Положення про 
рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається. 

Студент, який без поважної причини не подав РГР 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 РГР є необхідною умовою 
допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

VIII. 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 “Основи САПР” має статус  дисципліни вільного 

вибору студентів напряму підготовки 0905 “Енергетика” спеціальності 
8.090505 „Котли та реактори”  і є обов’язковим для вивчення та семестрової 
атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. 
 

Розробник  к.т.н., асистент кафедри АЕС і ІТФ              Баранюк О.В. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 


