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           І.Загальні відомості 
 

        Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін математичної та природничо-
наукової підготовки і є дисципліною за вибором ВНЗ. Передумовою вивчення цієї 
дисципліни є засвоєння знань з дисциплін, що викладаються попередньо, а саме: НФ-01 
«Вища математика», 17кр.; НФ-03 «Хімія», 4кр.; НФ-02 «Фізика», 10кр.; НП-01 
«Гідрогазодинаміка», 6кр.; НП-02 «Технічна термодинаміка», 9кр.; НП-03 
«Тепломасообмін», 12кр.; ЗП-01 «Теплотехнічні процеси та установки», 9кр.; ЗП-03 
«Нагнітачі та теплові двигуни», 5кр.; ЗП-04 «Джерела теплопостачання та споживачі 
теплоти», 6кр.. 

Кредитний модуль надає необхідні знання для вивчення інших професійно-
орієнтованих дисциплін, які викладаються після неї, а також є основою для виконання 
курсових та дипломного проектуваня. 

Обсяг кредитного модуля 5,5кр. 
 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання модуля ( дисципліни) 

     
         Ексергетичний аналіз, як метод термодинамічного аналізу, має високу педагогічну 
цінність, оскільки показує студентам наявність термодинамічної ( енергетичної) 
неефективності, причини її виникнення і наслідки .  Результати ексергетичного аналізу 
допомагають розвинути ідеї відносно зменшення неефективності. Вивчення ексергетичного 
аналізу зосереджується на силі аналізу, тобто умінню виконувати розрахунки, грамотно 
тлумачити їх і використовувати ексергетичні критерії. 

Знання цього кредитного модуля забезпечує повноцінне сприймання та вивчення тих 
наступних дисциплін навчального плану, в яких розглядається детально питання 
енергетичної ефективності теплотехнологічних апаратів і установок, а саме: НГ-07 
«Економіка енергетики»; НП-02 «Основи термомолекулярної енергії»; НП-04 
«Енергозбереження в теплопостачанні»; НП-06 «Використання сонячної енергії та теплових 
насосів»; ВП-01 «Високотемпературні тепло технологічні процеси та установки»; ВП-04 
«Низькотемпературні опалювальні системи». 
         Метою вивчення кредитного модуля є набуття знань, умінь та навичок, які 
дозволяють вирішувати такі типові діяльності і проблеми: 

- складання рівнянь матеріального, енергетичного, ентропійного, ексергетичного 
балансів; 

- визначення місцеположення, величини і джерела термодинамічної неефективності в 
енергоперетворюючій системі; 

- визначення термодинамічної ефективності системи за допомогою ексергеничних 
критеріїв; ігнорування якісних (ексергетичних) характеристик енергетичних потоків - 
шлях до помилкових оцінок ККД, невірних практичних рішень, перевитрати паливо – 
енергетичних ресурсів; 

- сучасний ексергетичний підхід ( за американською термінологією « Exergy  
Management» до вирішення задач енергетики; 

- проблеми існування в принципі тієї чи іншої системи ( чи процесу) і досконалості 
існуючої чи проектованої системи ( чи процесу). 

- розподіл деструкції ексергії на усувну  і неминучу; 
- нееквівалентність ексергії і її втрат з точки зору їх впливу на загальні показники 

системи; 
- оцінка, вибір та розробка різних технічних рішень, які дозволяють скоротити 

деструкцію ексергії  і забезпечують удосконалення системи; 
- застосування ексергетичного термодинамічного апарату до деяких практично важних 

задач сучасної техніки. 
 
Знання 

1. Необхідної суми відомостей, які мають відношення до кредитного модуля і були 
викладені в попередніх дисциплінах. 

2. Історії розвитку ексергетичного аналізу і ексергоекономіки, як науки про 
раціональне використання ресурсів в контексті об’єднання Другого Закону 
термодинаміки і економічного аналізу. 

3. Бібліографії основної технічної літератури з дисципліни ( підручники, монографії, 
довідники та ін.). 

4. Основних тенденцій розвитку теорії ексергетичного аналізу. 
5. Основ термодинамічної теорії теплообмінних процесів. 
6. Методів ексергетичних розрахунків установок, загальних принципів їх моделювання. 
7. Основних технічних рішень, які дозволяють скоротити знищення ексергії в процесах 

горіння, теплообміну і в системах теплопостачання. 
8. Нових методів ексергетичного аналізу і оптимізації різних технічних систем і  їх 

елементів та окремих процесів в них. 



9. Використання ексергетичного  методу в аналізі і аудиті матеріально-ексергетичних 
балансів господарських об’єктів – від окремого підприємства до регіону.   

Уміння 
1. Розрахувати величини ексергії, які входять в рівняння ексергетичного балансу. 
2. Виконувати розрахунки матеріальних, енергетичних, ентропійних і ексергетичних 

балансів і грамотно тлумачити їх. 
3. Визначити ефективність, рівень досконалості різних технічних пристроїв 

перетворення енергії і речовини. 
4. Находити шляхи удосконалення  і оцінки граничних можливостей відповідних 

систем і процесів в них. 
5. Виконувати аналіз термодинамічної ефективності систем теплопостачання. 
6. Використовувати в роботі іноземну технічну літературу, рекламу, проспекти фірм та 

інше. 
ІV. Зміст дисципліни 

 
Розділ 1. Фундаментальні принципи технічної термодинаміки. 

Тема 1.1. Вступ 
Тема1.2. Перший закон термодинаміки. 
Тема 1.3. Другий закон термодинаміки. 

Розділ 2. Основні положення ексергетичного методу 
Тема 2.1. Ексергія 
Тема 2.2. Ексергетичний баланс 
Тема 2.3. Хімічна ексергія. 
Тема 2.4. Ексергетичні показники ефективності основних поточних процесів. 

Розділ 3.Термодинамічний аналіз систем опалення. 
Тема 3.1. Термодинаміка одержання низькопотенціальної теплоти. 
Тема 3.2. Аналіз систем теплопостачання. 

 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
     
              Основний матеріал дисципліни викладається на лекціях. В зв’язку  з відсутністю 
підручника підготовлено конспект лекцій, який повністю відповідає програмі курсу. 
Конспект лекцій містить більше 30 розв’язаних задач, які є базовими для дисципліни. 
               На практичних заняттях розглядається методика розв’язування задач, розв’язуються 
типові задачі. В розрахунковому завданні містяться більш складні задачі, розв’язування яких 
вимагає самостійних творчих зусиль студента. 
              Для індивідуального консультування, перевірки чернетки рішення задач, перекладів 
з зарубіжних підручників по даному курсу виділяється контрольний день ( в зручні для 
студентів годин) між практичними заняттями. 
 Основна література: 

1. Куделя П.П. Методи термодинамічного аналізу установок та систем. Конспект лекцій, 
2008р.- 127с. 

2. Костенко Г.Н. Эксергетический  анализ тепловых процессов и установок  
   ( теоретические  основы вопроса). – Одесса, 1984г. -32 с. 

3. Бородянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его 
приложения. – М.; Энергоатомиздат, 1988 г. – 288 с. 

          
      Конспектом  лекцій забезпечені всі студенти. Інша основна література знаходиться на 
кафедрі. 
 
 



VІ. Мова  
       
       В зв’язку  з підготовкою в 2008 році україномовного конспекту лекцій з’явилась 
можливість перейти з російської мови викладання лекцій на українську. 
 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 
         З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття вмінь самостійних і 
кваліфікованих розрахунків задач прикладного інженерного характеру в процесі вивчення 
дисципліни студентами виконується розрахункова робота. Розрахункова робота складається 
з трьох розділів, присвячених розрахункам та аналізу термодинамічних показників 
теплоенергетичних, холодильних і тепло насосних установок. 
            Розрахунки виконуються за індивідуальними варіантами вихідних даних. Вимоги до 
оформлення розрахункової роботи загальноприйняті в НТУУ « КПІ». Завдання по РР 
доводиться до відома студентів на початку семестру. 
           Додаткові індивідуальні завдання пов’язані з опрацюванням окремих тем по 
оригіналах підручників з ексергетичного аналізу  США, Англії, Германії, Польщі, Росії. 
          Окремі студенти виконують наукову роботу по тематиці курсу з метою підготовки 
доповіді на конференції, статті. 
 

VІІІ. Методика оцінювання 
     
          Рейтинг студента з дисципліни складається з балів контрольних заходів в семестрі 
(розмір стартової шкали Rс= 55 балів) та балів за відповіді на екзамені (розмір 
екзаменаційної шкали Rе=45 балів). Рейтингова шкала з дисципліни складає R=Rс+Rе=100 
балів. 
         Система контрольних заходів з дисципліни в семестрі включає: 

1. виконання аудиторних і домашніх індивідуальних завдань з практичних занять та 
відповідей на практичних заняттях; максимальна кількість балів-10 ; 

2. робота на лекційних заняттях, якість ведення лекційного та опорного конспектів; 
максимальна кількість балів -6; 

3. дві модульні контрольні роботи ( МКР),; максимальна кількість балів -24; 
       Для кожного контрольного заходу розроблено критерії оцінювання з визначенням 3-4 
рівнів і оцінкою їх в балах. Передбачено нарахування штрафних ( - 5) і заохочувальних (+4) 
балів . 
       Виходячи з розміру шкали Rе=45 балів розроблено критерії екзаменаційного оцінювання 
з визначенням чотирьох рівнів. Умови допуску до екзамену: зарахування всіх індивідуальних 
завдань з практичних занять, розрахункової роботи, написані модульні контрольні роботи; а 
також стартовий рейтинг – rc ≥ 22 бали. 
 

ІХ. Організація 
      Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в ІХ семестрі. 
Контактні телефони лектора: Куделя Петро Петрович – 454 90 92. 


