
Назва дисципліни  
Термопружний стан елементів енергетичного 

обладнання 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Мацевитий Ю.М.,  професор кафедри теплофізики та 

молекулярної фізики, к-т техн. наук  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Необхідні знання з методів математичної фізики, цифрової 

обробки даних, математичного моделювання теплофізичних 

процесів  

Опис 

Мета дисципліни. 
засвоєння концептуально-методологічного базіса й прийомів 

чисельного дослідження задач нестаціонарної 

теплопровідності та квазістатичної термопружності задля 

конструкційних елементів енергетичного  

 

Очікувані результати навчання. 

знання і розуміння основних методів дослідження 

температури та термонапружень в задачах теплофізики з 

використанням чисельних досліджень на ПК; методики 

аналізу чисельних результатів; вміння : використовувати 

теоретичний матеріал для розв’язання практичних задач; 

аналізувати результати чисельних досліджень і робити 

висновки щодо теплофізичних процесів, які відбуваються в 

елементах енергетичного обладнання. 

  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
Тема 1. Начальні зауваження. Деформація. Рівняння руху. 

Робота деформації. 

Тема 2. Короткий огляд основних понять і положень класичної 

термодинаміки. Термодинаміка термопружної деформації. 

Співвідношення між напруженнями та деформаціями. 

Деформації, викликані тепловим розширенням. 

Тема 3. Загальна постановка задачі термопружності. 

Класифікація задач термопружності.  

Тема 4.  Начальні зауваження. Загальна постановка задачі. 

Застосування методу інтегрального перетворення Лапласа для 

розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності. Загальні 

зауваження щодо застосування систем автоматизованого 

проектування до чисельного розв’язання задач нестаціонарної 

теплопровідності та візуалізації одержаних чисельних 

результатів. 

Тема 5. Миттєве джерело тепла у просторі. Тепловий удар на 

поверхні напівпростору. Тепловий удар на поверхні 

необмеженої пластини. Нестаціонарне плоске осесиметричне 



температурне поле диска та довгого циліндра. 

Тема 6. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини 

при конвекційному теплообміні. 

Тема 7. Нестаціонарна теплопровідність пустотілого циліндру 

при конвекційному теплообміні. 

 

Методи контролю результатів навчання  
Сумарна кількість балів, яку студент отримую по закінчені 

вивчення дисципліни складається з кількості балів, отриманих 

по кожному з двох розділів та кількості балів, отриманих на 

підсумковому семестровому контролі – екзамені. 

Загальна кількість балів, яку можна отримати за перший 

розділ становить максимум 16 і складається таким чином: 

– бали за виконання практичних робіт (максимальна кількість 

– 10 балів): 

Курс містить 2 практичних заняття у першому розділі 

за виконання яких студент може отримати максимум 

4, 6, балів відповідно. У ході контролю виконання 

практичної роботи бали знімаються за кожну з 

найдених помилок у отриманні результатів завдання, 

при повній відсутності результатів виконання роботи 

– 0 балів. 

– бали за знання теорії (максимальна кількість – 6 балів): 

Під час експрес-контролю теоретичних знань 

студентові буде запропоновано усно відповісти на 6 

теоретичних питань. Правильно відповідь на кожне з 

теоретичних питань оцінюються в 1 балів. При 

відсутності відповіді або значних помилках  – 0 балів. 

Загальна кількість балів, яку можна отримати за другий 

розділ становить максимум 16 і складається таким чином: 

– бали за виконання практичних робіт (максимальна кількість 

–10балів): 

Курс містить 2 практичних заняття у другому розділі 

за виконання яких студент може отримати максимум 

4,  та 6 балів відповідно. У ході контролю виконання 

практичної роботи бали знімаються за кожну з 

найдених помилок у отриманні результатів завдання, 

при повній відсутності результатів виконання роботи 

– 0 балів. 

– бали за знання теорії (максимальна кількість – 6 балів): 

Під час експрес-контролю теоретичних знань 

студентові буде запропоновано усно відповісти на 6 

теоретичних питань. Правильно відповідь на кожне з 

теоретичних питань оцінюються в 1 балів. При 

відсутності відповіді або значних помилках – 0 балів. 

Загальна кількість балів, яку можна отримати за третій 

розділ становить максимум 28 і складається таким чином: 

– бали за виконання практичних робіт (максимальна кількість 

– 22 балів): 

Курс містить 2 практичних заняття у першому розділі 

за виконання яких студент може отримати максимум 

10 і 12, балів відповідно. У ході контролю виконання 

практичної роботи бали знімаються за кожну з 

найдених помилок у отриманні результатів завдання, 



при повній відсутності результатів виконання роботи 

– 0 балів. 

– бали за знання теорії (максимальна кількість – 6 балів): 

Під час експрес-контролю теоретичних знань 

студентові буде запропоновано усно відповісти на 6 

теоретичних питань. Правильно відповідь на кожне з 

теоретичних питань оцінюються в 1 балів. При 

відсутності відповіді або значних помилках  – 0 балів. 

Максимальна кількість балів за екзамен складає 40, з яких 

максимум 10 – за відповіді на теретичне питання, максимум 

30 – за розв’язання задачі. 

Мова викладання. українська 

 


