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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 

Навчальна програма дисципліни складена на основі Освітньо-професійних програм 
підготовки магістрів. Дисципліна “Математичне моделювання процесів і систем 
(ММПС)” належить до циклу дисциплін фундаментальної та професійної підготовки і 
входить до переліку нормативних загально університетських дисциплін підготовки 
спеціалістів та магістрів. Згідно з планом дисципліна вивчається на 6 курсі в 11 семестрі 
та завершається іспитом. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані 
студентами за попередні роки навчання у НТУУ „КПІ” за спеціальностями інженерних 
факультетів, в курсах: НФ-01 «Вища математика», П-13 «Основи автоматизації 
проектування», НФ-07 «Інтегровані комп’ютерні технології». 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Розподіл за семестр та видами занять 
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ІІІ    МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
          Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення тих 
наступних дисциплін навчального плану: НФ-04 «Математичне моделювання систем і 
процесів»; «Підготовка магістерської дисертації». 



Дисципліна “Математичне моделювання систем і процесів (ММСП)” призначена для 
підвищення рівня наукових знань та вдосконалення дослідницьких навичок в галузі 
методів моделювання як окремих деталей, вузлів, агрегатів машин різного призначення 
так і компонентів складних інженерних систем , Після вивчення курсу магістрант повинен 
знати: 

- основні принципи математичного моделювання складних інженерних систем ; 

- рішення задач тривимірного проектування компонентів інженерних систем ; 

- особливості моделювання стаціонарних та динамічних режимів з використанням 
засобів кінцево-єлементного аналізу;  

- сучасні методи експериментально-статистичного моделювання та головні напрямки 
його застосування; 

- підходи, що застосовуються для математичного опису складних систем в умовах 
невизначеності; 

- можливості, що пропонують новітні комп'ютерні технології для рішення задач 
моделювання складних систем. 

 

Після вивчення курсу магістрант повинен вміти: 

-  розроблювати математичні моделі інженерних систем та знаходити рішення при 
заданих умовах; 

- робити розрахунки матеріальних та теплових балансів інженерних систем, с 
попереднім структурним аналізом ; 

- знаходити відповідні плани для проведення дослідження багато компонентних 
сумішевих систем; 

- самостійно проводити імітаційні експерименти по математичних моделях; 

- використовувати сучасні комп’ютерні методи та засоби програмних середовищ 
SolidWorks, MathCad, MatLab та інших для реалізації і дослідження математичних 
моделей. 

Знання i навички, отримані в даній дисципліні, використовуються у процесі 
підготовки магістерської роботи та в подальшій науковій діяльності. 

 
Курс “Математичне моделювання процесів і систем”  є дисципліною 

фундаментального природничо-наукового циклу, який підсумовує навчання по багатьом 
дисциплінам, в яких викладались методи постановки та розв'язку початково-крайових 
задач для диференційних рівнянь в частинних похідних, методи розв'язку алгебраїчних та 
интегральних рівнянь, основи математичного моделювання процесів тепло- і 
масопереносу, загальні принципи моделювання фізичних явищ, методи і підходи щодо 
моделювання різних задач інженерної теплофізики, а також методи дослідження і аналізу 
теплових режимів різноманітних енергетичних процесів та пристроїв. 

Дисципліна складається з 36 годин лекцій, 36 години лабораторних занять у 
комп’ютерному класі та 36 годин самостійної праці студентів. Усього 108 годин. 



Засвоївши курс, студенти повинні знати загальні принципи та обчислювальні методи 
математичного моделювання теплових та гідродинамічних процесів в енергетичних 
об'єктах, вміти формулювати початково-крайові задачі для рівнянь в частинних похідних, 
застосовувати аналітичні та чисельні методи розв'язку рівнянь (систем рівнянь), 
аналізувати одержані розв'язки теплових та гідродинамічних задач, а також розраховувати 
оптимальні теплові режими енергетичних і інших теплотехнічних пристроїв. 
 
 
IV. Зміст дисципліни 
 
Розділ 1. 
Геометричне  моделювання компонентів інженерних систем. 
 
Тема 2.1. 
Алгоритм розробки 3-вимірної  моделі деталі. Робоче вікно моделі. Основні панелі 
інструментів.2D редактор ескізів.Основні команди. Керування відображенням ескіза 
контура. Редагування ескіза.Формування набору конструктивних елементів деталі. 
Розробка ескізів всіх конструктивних елементів деталі. Формування 3-вимірних 
елементів деталі. 

Тема 2.2. 
Процедура збірки вузла, агрегату. Основи складання. Команди для складання вузла. 
Основні принципи взаємодіі деталей при складанні. 
Розробка моделей типових агрегатів, які використовуються у теплових енергетичних 
машинах. 
Розробка 3-вимірної моделі агрегату «БАК».Розробка моделей всіх деталей: обечайка, 
кришка, фланец. Вимірювання основних характеристик  агрегату «БАК»-корисний об’єм 
та масса . 

Експрес  аналіз міцності  деталей агрегату. 
Розробка моделі трубної системи. Моделі деталей: U-образна трубка, Трубна 
решітка.Команда «Линейный массив деталей» в збірці. 
Розробка моделі крильчатки для вентилятора. 

Команда «по сечениям» для побудови складної поверхні лопаті. Складання ступиці та 
крильчатки. 

Засоби  управління процесом обчислень 
 
 

Розділ 2. 
Моделювання фізичних процесів  

 

Тема 2.1  Предмет математичного моделювання. Приклади побудови математичних 
моделей та проведення обчислювальних експериментів. Диференційні рівняння в 
частинних похідних та їх математична класифікація 
 



Тема 2.2. 
Чисельні методи розв'язку диференційних рівнянь параболічного типу. Чисельні методи 
розв'язку диференційних рівнянь гіперболічного типу. 
Моделювання конвекції-дифузії та рівняння переносу. 
Моделювання примежового шару за до помогою вкорочених рівнянь Нав’є-Стокса. 
 
Тема 2.3 Міцність, стійкість, коливання, динамика. 

Інженерний аналіз деталей, вузлів, агрегатів на статичну міцність та стійкість, 
обчислення власних частот, оптимізація форми, аналіз максимальних навантажень та 
поведінки конструкції засобами програмної системи Simulation. 
 

Тема 2.4   Газодинамика та теплопередача. 
Дослідження процесу  руху та нагріву  рідини  у трубі.  

Дослідження процесу  руху та нагріву  рідини  у моделі теплообмінного апарату.  
Дослідження характеристик процесу конвективного теплообміну для стінки з 
оребренням. 
Дослідження характеристик радіатора у аеродинамічній трубі. Дослідження процесу 
конвективного теплообміну.  
Засоби управління процесом обчислень. 

Дослідження виконуються у середовищі програмної системи 
FlowSimulation. 

 
 
 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
           Основний матеріал змістових модулів викладається на лекціях та закріплюється у 
комп’ютерному класі. Студенти повинні виконати 9-ть завдань на моделювання 
(лабораторних робіт). 
             Домашня контрольна робота передбачає моделювання  системи або процесу,  які 
зазначені для дослідження в майбутній дисертації магістра. 
 

               Основна література. 
 

1. Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и 
теплообмен. Часть I и II.- М.: Мир.- 1990.- 728 с. 

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы.- М.: Наука.- 1987.- 
600с. 

3. Жаблон К., Симон Ж.-К. Применение ЭВМ для численного моделирования в физике.- 
М.: Наука.- 1983.- 236 с. 

4. Роуч П.Дж. Вычислительная гидромеханика.- М.: Мир.- 1980.- 402 с. 
5. Введение в SolidWorks 2005/2006. Москва. 2006. 
6. SolidWorks 2007/2008.  Компьютерное моделирование в инженерной практике,  Санкт-

Петербург 2008. 
7. Потемкин А.,Инженерная графика. Москва, 2005.  
Додаткова література (ДЛ). 



1. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные методы. Часть I и II.- 
М.: Наука.- 1977.-704 с. 

2. Ляшко И.И., Макаров В.Л., Скоробогатько А.А. Методы вычислений.- Киев: Выща 
школа.- 1977.- 406 с. 

3. Самарский А.А. Введение в численные методы.- М.: Наука.- 1987.- 287 с. 
4. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. Часть I и II.- М.: Мир.- 

1991.- 1054с. 
5. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических 

вычислений.- М.: Мир.- 1980.- 280 с. 
 

VI. Мова 
      
               Мова викладання лекцій  російська через відсутність україномовного підручника. 

Мова при проведенні практичних занять залежить від теми занять. 
 

 
 
 
 
VIІ.Характеристика індивідуальних завдань. 
 
Індивідуальне завдання на домашню контрольну роботу вибирається згідно теми 
дисертації магістра.  

 
VIІІ. Методика оцінювання 
           Атестація проводиться в ХІ семестрі у вигляді іспиту, до якого допускається 
студент який виконав всі передбаченні робочим навчальним планом завдання з 
дисципліни ( кредитного модуля). Якщо студент не розв’язав ( абсолютно) запропоновану 
йому в екзаменаційному білеті задачу, він відсторонюється від подальшого опитування і 
отримує незадовільну оцінку. 
           При захисті домашної контрольної  роботи враховується самостійність і свідомість 
проведених експериментів а також якість  оформлення текстової та графічної частини 
роботи.  

 
ХІ. Організація 
          Дисципліна вивчається обов’язково всіма магістрантами  факультетів ТЕФ, ІЕЕ, 
ФЕА  у ХІ-му семестрі. 
 Контактний телефон викладача: 

 Варламов Геннадій Борисович – 236-42-52 
 

 


