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І. Загальні відомості 
Одним із важливих методів пізнання є метод моделювання, де замість реального об’єкта 

(оригінала) вивчається інший об’єкт (модель), властивості якого співпадають із властивостями 
оригінала або близькі до них. Метод моделювання дозволяє зекономити значні кошти при 
дослідженні складних явищ та процесів. Часто зустрічаються також ситуації, коли метод 
моделювання є єдино можливим варіантом вивчення властивостей оригінала (наприклад, при 
прогнозуванні аварійних ситуацій). Розрізняють фізичне і математичне моделювання, тобто 
вивчення моделі такої ж фізичної природи, що і оригінал, або системи рівнянь, що адекватно 
описують поведінку оригінала. Бурхливий розвиток обчислювальної техніки в останні роки, 
поряд із удосконаленням методів моделювання складних процесів, призводить до все 
зростаючої ролі саме математичного моделювання у багатьох галузях, зокрема і в енергетиці. 

Дисципліна „Моделювання в енергетиці” є однією з профілюючих для спеціальності 
„Теплові електричні станції”. При її вивченні студент знайомиться із загальними підходами до 
побудови математичних моделей та вивчає 12 прикладів моделей важливих для енергетики 
явищ і процесів. Значна увага приділяється також методам реалізації побудованих моделей, 
тобто відповідним питанням обчислювальної математики. Дисципліна спирається на матеріал 
попередніх інженерних дисциплін, в першу чергу таких як „Тепломасообмін”, 
„Гідрогазодинаміка”, „Технічна термодинаміка”, „Проектування ТЕС та АЕС”, „Газотурбінні та 
парогазові установки”. 
 

II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
Основною метою курсу “Моделювання в енергетиці” є вивчення теоретичних засад 

моделювання, підходів до побудови математичних моделей та прикладів моделей важливих для 
енергетики явищ і процесів, зокрема, вигоряння палива у циркулюючому киплячому шарі, 
охолодження води у градирнях та бризкальних басейнах, абразивного зношування поверхонь 
нагріву котлів, конвективного переносу теплоти газодисперсними потоками, термохімічної 
переробки відходів та ін. Певна увага приділяється також вивченню шляхів побудови 
емпіричних моделей, обробки дослідних даних та пошуку оптимальних умов реалізації 
технологічних процесів. 

Курс встановлює зв'язки з раніше прочитаними курсами тепломасообміну, 
гідрогазодинаміки, технічної термодинаміки та ін., а також формує у студента певний смак до 
розв’язання практичних задач шляхом моделювання. Привчає студента самостійно працювати з 
літературою та формує навички технічних розрахунків. 
 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
Розділ 1. Вступ.                                                      

Тема 1.1. Загальна характеристика математичного моделювання. Етапи побудови 
математичної моделі. 
Розділ 2. Приклади статичних і динамічних задач. 

Тема 2.1. Обчислення рівня рідини в резервуарі.             
Тема 2.2. Еволюція температурного поля в барабані котла.                    

Розділ 3. Моделювання аеродинаміки та тепломасообміну в наскрізних двофазових потоках.  
Тема 3.1. Сили, що діють на частинки. Аеродинаміка двофазової суміші. 
Тема 3.2. Нагрівання термічно тонких тіл.      
Тема 3.3. Нагрівання термічно масивних тіл.      

Розділ 4. Моделювання процесів переносу в концентрованих дисперсних системах.    
Тема 4.1. Щільний шар.                                                                   
Тема 4.2. Циркулюючий киплячий шар. Модель ідеального перемішування.     
Тема 4.3. Циркулюючий киплячий шар. Модель ідеального витіснення.     

Розділ 5. Моделювання турбулентних двофазових потоків.  
Тема 5.1. Основні відомості про турбулентність.  
Тема 5.2. Обчислення пульсаційних швидкостей і температур частинок. 
Тема 5.3. Побудова моделей нульового, першого і другого рівня. 

Розділ 6. Конвективний перенос теплоти двофазовим потоком. 
Тема 6.1. Експериментальні факти. Підхід до побудови моделі. 

Тема 6.2. Моделювання впливу частинок на турбулентні характеристики газового 
потоку.                                                         

Тема 6.3. Обчислення інтенсивності теплообміну.  
Розділ 7. Додаткові питання. 
 Тема 7.1. Зношування поверхонь нагріву пиловугільних котлів. 
 Тема 7.2. Моделювання робочого процесу у краплинній градирні. 



 Тема 7.3. Моделювання робочого процесу у бризкальному басейні. 
 Тема 7.4. Побудова емпіричних моделей. Елементи статистичної теорії екстремальних 
експериментів. Пошук екстремума складної функції. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Методи навчання – лекції, що містять інформацію про підходи до побудови 

математичних моделей, а також повчальні приклади моделей робочих процесів елементів 
енергетичного устаткування; лабораторні роботи, що доповнюють матеріал лекцій. 
Рекомендується користуватись такою основною літературою: 

1. Попырин Л. С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических 
установок. – М.: Наука, 1978. 

2. Мигай В. К. Моделирование теплообменного энергетического оборудования. – Л.: 
Энергоатомиздат, 1987. 

3. Шрайбер А. А., Глянченко В. Д. Термическая обработка полидисперсных материалов 
в двухфазном потоке. – К.: Наук. думка, 1976. – 156 с. 

4. Шрайбер А. А., Милютин В. Н., Яценко В. П. Гидромеханика двухкомпонентных 
потоков с твердым полидисперсным веществом. – К.: Наук. думка, 1980. – 250 с. 

5. Стернин Л. Е., Шрайбер А. А. Многофазные течения газа с частицами. – М.: 
Машиностроение, 1994. – 320 с. 

6. Шрайбер О. А. Моделювання теплових та фізико-хімічних процесів у щільному шарі 
зернистого матеріалу // Пром. теплотехника, № 2, с. 21 – 27, 2005. 

7. Шрайбер А. А., Рохман Б. Б., Харченко А. В. К математическому моделированию 
эволюции состояния горящих частиц в псевдоожиженном слое // Пром. теплотехника, № 1, с. 86 
– 91, 1996. 

8. Шрайбер А. А. Кинетика горения твердого топлива в циркулирующем кипящем слое // 
Пром. теплотехника, № 4-5, с. 120 – 126, 1997. 

9. Шрайбер А. А., Гавин Л. Б., Наумов В. А., Яценко В. П. Турбулентные течения 
газовзвеси. – К.: Наук. думка, 1987. – 240 с. 

10. Гавин Л. Б., Шрайбер А. А. Турбулентные течения газа с частицами // Итоги науки и 
техники. Мех. жидкости и газа, т. 25. – М.: ВИНИТИ, 1991. – С. 90 – 182. 

11. Шрайбер А. А., Баштовой А. И. Математическое моделирование 
тепломассообменных процессов в градирнях нового поколения // Пром. теплотехника, № 5, с. 
28 – 33, 2005. 

12. Гаев Е. А. Метод теплового расчета крупномасштабных брызгальных систем // Пром. 
теплотехника, № 4, с. 53 – 61, 1987. 

13. Налимов В. В., Чернова Н. А. Статистические методы планирования экстремальных 
экспериментов. М.: Наука, 1965. – 340 с. 

Ці видання є у загальнодоступних бібліотеках. 
 

VI. Мова 
Викладання проводиться українською мовою.  



 
VII. Методика оцінювання 

 Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) 5 контрольних робіт (1 МКР тривалістю 2 акад. години); 
2) виконання лабораторних робіт; 
3) відповідь на екзамені. 
 
 Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання                                    

1. Лабораторні роботи 
Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів за всі роботи 4 бали  3 = 12 балів.  
Оцінювання визначається по трьох рівнях (відповідно до балів 4; 2; 0). 
 

2. Модульний контроль 
Ваговий бал - 10. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 10 балів  5 = 
= 50 балів. 
Оцінювання контрольних робіт визначається по 6 рівнях (відповідно до балів 10; 8; 6; 4; 2; 0). 
 

Заохочувальні бали 
Зв участь у факультетській олімпіаді з дисципліни та виконання завдань із удосконалення 
дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів. 
 

Розрахунок шкали (К) рейтингу: 
Сума  вагових балів  контрольних  заходів  протягом  семестру  складає:  

Rс = 50 + 12 = 62 бали. 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від Rс, а саме: 

Rе= Rс (0,3/(1-0,3)) = 27 бали 
 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rс + Rе = 89 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг (rc) не менше 40 % від Rс, тобто 
25 балів. 
Виходячи з розміру шкали  Rе = 27 бали, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з 
визначенням 4-5 рівнів. 
 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка 
RD переводиться згідно з таблицею: 

 
 
 
 



RD=rc+re Оцінка ЕСТS Традиційна оцінка 
Бали по шкалі  

0 – 100 
84…89 A відмінно 94 – 100 
77...83 B 87 – 93 
70…76 C 

добре 
79 – 85 

62…69 D 70 – 78 
53…61 E 

задовільно 
61 – 68 

RD  52 Fx незадовільно  58 
rc  25 F не допущений  28 

 
IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – за телефоном 
кафедри 406-80-96. 


