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Опис програми кредитного модуля 
НФ-03 «Математичне моделювання та оптимізація процесів 

тепломасообміну» 
 

Статус дисциплін: Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійно – 
практичної  підготовки і є обов`язковою. 
 

Лектор:               Варламов Г.Б., професор, д.т.н. 
 
Факультет :                теплоенергетичний 
 
Кафедра :          теоретичної та промислової теплотехніки. 

 

І. Загальні відомості 

Технічний процес, впровадження нової техніки в енергетиці нероздільно 
пов'язані і науковими і інженерними розробками, проектуванням енергетичних 
об'єктів, конструюванням більш сучасних машин і агрегатів та створенням 
нових технологічних процесів. 

Можливості удосконалення типів та характеристик теплоенергетичних 
установок шляхом збільшення потужності агрегатів, застосування доцільних 
параметрів робочого процесу, раціональних матеріалів і покращених 
конструктивних рішень є в наявності і в межах освоєних термодинамічних 
циклах. Складні задачі пошуку оптимального рішення по сукупності 
визначаючих параметрів виникають для теплоенергетичних установок з новими 
термодинамічними циклами і схемами газотурбінних, парогазових, установок з 
магнітодинамічними генераторами, установок з новими теплоносіями, різних 
типів енергетичних установок на ядерному пальному. 

Всяка зміна будь-якого параметру чи вузла в тій чи іншій ступені впливає 
на параметри, характеристики і показники усього комплексу. В той же час 
процес подальшого розвитку і удосконалення великих тепловикористовуючих 
установок супроводжуються все більшим ускладненням теплових схем, 
збільшенням числа різнорідних елементів в установці, використанням нових 
теплоносіїв, збільшенням числа параметрів та ускладненням зв'язків між ними. 
Дуже важливо, що термодинамічні, витратні і конструктивні параметри 
установки можуть мінятись лише в межах фізично можливих та технічно 
здійснених станів енергоносіїв і конструкцій, а також в межах технічно 
допустимих початкових експлуатаційних станів матеріалів у вузлах. 

Тому при проектуванні і оптимізації тепловикористовуючих установок 
необхідно враховувати безліч технічних обмежень, які виражаються у формі 
рівностей і нерівностей, так як тільки при цій умові можливе створення 
економічно оптимальної і технічно виконаної і надійної в експлуатації 
установки. Вирішення цієї задачі неможливе без використання обчислювальної 
техніки, методів математичного моделювання і оптимізації. 
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При вивченні дисципліни використовуються знання, навики і уміння, які 
отримані студентами з курсів: НФ-06 «Основи наукових досліджень», НП-02 
«Технічна термодинаміка»,  НП-02 «Тепломасообмін», НП-08 «Дипломне 
проектування». 

Знання, навики і уміння, які отримані при вивченні даної дисципліни, 
застосовуються студентами при виконанні науково-дослідних робіт, 
інженерних і дипломних проектів. 

 
 

ІІ. Розподіл навчального часу 
 

Розподіл навчальних годин по видах навчальних занять виконується 
відповідно до робочих навчальних планів згідно з нижче наведеною 
таблицею. 

 
 

ІІІ. Мета і завдання програми кредитного модуля 

          Знання цієї дисципліни забезпечує повноцінне сприйняття та вивчення 
тих наступних дисциплін навчального плану: НФ-04 «Математичне 
моделювання систем і процесів»; «Підготовка магістерської дисертації». 

Метою вивчення програми «Математичне моделювання та оптимізація 
процесів тепломасообміну» є отримання знань та надбання практичних навиків 
в області виготовлення математичних теплообмінних процесів, що протікають в 
різних теплообмінних пристроях, установках і складних системах, а також 
пошук і відбір найбільш ефективних технологічних схем та режимів їх праці. 
Особлива увага в дисципліні виділяється наданню навиків студентам з аналізу 
теплообмінних процесів, розробці її математичної моделі, її реалізації на ЕОМ 
за допомогою алгоритмічних мов, проведенню оптимізаційних розрахунків з 
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відбору оптимальних варіантів систем та установок, виробленню навиків та 
умінь проведення аналізу отриманих результатів. 

 В курсі ставиться також задача ознайомлення студентів з сучасними 
досягненнями обчислювальної техніки в області управління теплообмінними 
процесами. 

           
 

IV. Зміст програми кредитного модуля  
 

Розділ 1.  Мета, об‘єкти дослідження та оптимізації. 
Розділ 2.  Критерії оптимізації. Поетапна оптимізація. 
Розділ 3.  Види моделей. 
Розділ 4.  Принципи розробки математичних моделей. 
Розділ 5.  Склад математичної моделі. 
Розділ 6.  Методи розробки математичних моделей. 
Розділ 7.  Метод балансових рівнянь. 
Розділ 8.  Ієрархія балансових рівнянь. 
Розділ 9.  Модульне програмування. 
Розділ 10.  Універсальне програмування. 
Розділ 11.  Матричне пред-ставлення теплових схем. 
Розділ 12.  Види матриць та їх складання на підставі теплової схеми. 
Розділ 13.  Метод розриву потоків як інструмент зни-ження рівня ітеративності 
  задачі. 
Розділ 14.  Теорія графів для розробки математичних моделей. 
Розділ 15.  Загальні поняття та визначення теорії графів. 
Розділ 16.  Правило складан-ня графу на підставі системи рівнянь. 
Розділ 17.  Еквівалентні перетворення графу. 
Розділ 18.  Граф Кенігу. 
Розділ 19.  Методи спрощення та визначення схемної функції графу. 
Розділ 20.  Класифікація методів оптимізації. 
 Розділ 21.  Використання чисельних методів для рішення задач математичного 

моделювання. 
 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
Програма кредитного модуля дисципліни «Математичне моделювання і 

оптимізація процесів та установок тепломасообміну» містить лекційну 
частину, практичні заняття та лабораторні роботи, розрахункову роботу і 
домашню контрольну роботу для студентів заочної форми навчання. 
Важливою складовою частиною процесу вивчення матеріалу модуля є 
контрольована самостійна робота студентів. 

Лабораторні роботи мають розвинути у студентів самостійність в 
активному застосуванні теоретичних знань. При проведені  занять, по 
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можливості має забезпечуватися реалізація принципу проблемного навчання за 
яким ставляться задачі, що вимагають для свого розв’язання застосування як 
відомих стандартних методів, так і відшукання студентами нестандартних 
рішень. Завдання, які поставлені на практичних заняттях, ілюструють 
теоретичні положення, викладені в дисципліні, і підібрані з урахуванням 
специфіки майбутньої спеціальності студентів. 

Робота студента контролюється на протязі всього семестру. Рейтингова 
система оцінювання враховує як роботу на лабораторних  заняттях, так і 
виконання індивідуальних завдань.  

Для оволодіння дисципліною рекомендуються такі орієнтовні норми часу 
на самостійну роботу: вивчення лекційного матеріалу – 1 година на 1 лекцію; 
підготовка до лабораторної роботи – 1,5 години на 1 заняття; підготовка до 
заліку – 20 годин. Підсумковий контроль – залік. 

 
 

Основна література з курсу «Математичне моделювання та оптимізація 
процесів тепло масообміну» : 

 
№ Назва видання 
1. Левенталь Т.Б., Попырин Л.С., Оптимизация теплоэ нергетических 

установок.: М. Энергия, 1970, с.359. 
 

2. Попырин   Л.С.,   Самусев   В.І.,   Этельштейн   В.В.,   Автоматизация 
математического моделирования теплоэнергетических установок.: М. 
Наука, 1981,с.236 
 

3. Бер В. Техническая термодинамика, М. Мир, 1963, с.370. 
 

4. Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена. М. Мир, 1988, с.544. 
5. Мак-Кракен Д., Дори Г. Численные методы и программирование на 

ФОРТРАНе. М. Мир, 1977, с.584. 
 

Додаткова література:  
 
1.Зиков А.А. Основи теории графов. М. Наука, 1987, с.384.  
2.Сумарський А.А. Введение в численные методы. М.Наука, 1982, с.272. 
3.Шепен П., Коспар М., Гардан Н. та ін. Математика й САПР. М. Мир,  
    1988, с.204. 
4.Солодов А.П., Цветков Ф.Ф., Єлісєєв А.В. та ін. Практикум по  
    теплопередаче. М. Энергоатомиздат, 1986, с.296. 
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VI. Мова 

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних 
студентів – російською і українською. 

 
 
 

VII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) три відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях 

(за умови, що на одному занятті опитуються 6 студентів при 
максимальній чисельності групи 30 осіб  –  .3

.30
.6.13

відп
ст

стпр


 ; 

2) розрахункова робота; 
3) одну домашню контрольну роботу; 
4) роботу на практичних заняттях; 
5) відповідь на заліку. 

 
 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1.Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал – 24. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях 

дорівнює  8 бали х 3 = 24 бали. 
Критерії оцінювання: 
24 балів – відповіді на основні та додаткові запитання повні, вичерпні, 

обґрунтовані; 
18-23 бали – відповідь на основне запитання правильна, відповіді на 

додаткові запитання з деякими неточностями; 
8-17 бал – неповні або неточні відповіді на основне та додаткові запитання, 

студент володіє уривчастою інформацією; 
0-8 балів – відповідь на основне запитання недостатньо повна або відсутня. 
 
2. Розрахункова робота 
Ваговий бал – 11. Максимальна кількість балів на за розрахункову роботу 

дорівнює  11 балів х1 = 11 балів. 
Критерії оцінювання: 
11 балів – робота повна, має вірні відповіді на всі запитання; 
1 -10 бал  - у відповідях присутні помилки; 
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0 балів – відсутня жодна правильна відповідь. 
 
3.Домашня  контрольна робота 
Ваговий  бал –  25.  Максимальна кількість балів за контрольну роботу  

дорівнює  25 балів х 1 = 25 бали. 
Критерії оцінювання: 
25 балів – повні відповіді на теоретичні запитання і вірно розв’язана 

задача; 
21-24 балів – присутні неточності в відповідях на теоретичні питання або 

розрахункові помилки в задачі; 
14-20 балів – робота містить правильні відповіді на теоретичні запитання і 

не повний розв’язок практичного завдання; 
10-13 балів – в роботі є правильні і повні відповіді лише на теоретичні 

питання; 
0-9 – студент не володіє матеріалом. 
4.Робота на лабораторних заняттях 
Ваговий бал –  40 
Критерії оцінювання: 
40 балів – доповідь підготовлена у відповідності з темою, проблема 

обґрунтована і ретельно досліджена, розкриті теоретичні та практиці аспекти, 
доповідь містить критичний аналіз інформаційних джерел, високий рівень 
презентації, повні відповіді на додаткові запитання; 

20 – 39 балів – в доповіді містяться деякі неточності або проблема не 
повністю розкрита, відсутня думка студента,  презентація не на належному 
рівні, неповні відповіді на додаткові запитання; 

0 – 19 балів – проблема розкрита не повністю, актуальність її 
необґрунтована, низький рівень презентації, студент не може відповісти на 
додаткові запитання і не орієнтується в проблемі. 

 
Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на практичному занятті без поважної причини ....... –10 бали; 
- несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання ДКР.................. –10 балів; 
- участь в олімпіаді з дисципліни, розробка ситуаційних вправ, тестових 

завдань та задач з курсу, виконання завдань із удосконалення 
дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 
заохочувальних балів. 

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

RС = 24 +11+ 25 + 40 = 100 балів. 
Залікова складова шкали дорівнює 33 %  від  R, а саме:    
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балівRR CE 50
33,01

33,0



 . 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = RС + RЕ = 150 
балів. 

 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування домашньої 

контрольної роботи, всіх експрес-контролів та презентаційної доповіді, а також 
стартовий рейтинг (rC) не менше 50 % від RС, тобто 50 балів. 

 
Критерії залікового оцінювання: 
50 – 47 балів – повні відповіді на всі питання або є окремі несуттєві 

неточності, або не більше трьох помилок в тестових завданнях; 
40 – 47 балів – присутні неточності в відповідях на теоретичні запитання, є 

помилки в тестових завданнях або неточності в обґрунтуванні відповіді 
аналітичного завдання; 

30 – 39 балів – неповні відповіді на теоретичні питання та аналітичне 
завдання, не більше 5 помилок в тестових завданнях; 

0 – 29 балів – неповні відповіді на теоретичні запитання, є суттєві помилки 
в обґрунтуванні аналітичного завдання або відповідь на нього взагалі відсутня, 
більше 5 помилок в відповідях на тестові запитання. 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його 
рейтингова оцінка   RD переводиться згідно з таблицею: 
 

RD = rC   +  rE Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
143...150 А відмінно 
128...142 В 
113...129 С 

добре 

98...112 D 
90...97 Е 

задовільно 
 

RD ≤ 90 Fx незадовільно 

rC  < 50 або не виконані інші 
умови допуску до заліку 

F не допущений 

 
 

IX. Організація 

 Дисципліна вивчається обов`язково всіма студентами спеціальності в 8 
семестрі. 
 Контактний телефон викладача: 

 Варламов Геннадій Борисович – 236-42-52. 


