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(навчально-наукові 
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пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна викладається студентам фізико-енергетичного 

факультету Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна,  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Лекційні та практичні заняття проводить професор кафедри 

теплофізики та молекулярної фізики, доктор технічних наук 

Гакал Павло Григорович. 

Тел. (057) 788-42-05 

Ел. адреса – p.gakal@khai.edu  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення курсу необхідні знання з технічної 

термодинаміки, тепломасообміну, вищої математики. 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання 

студентами знань щодо теплогідравлічних процесів в 

енергообладнанні та вміти застосовувати їх при 

проектуванні. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

Знати: моделі, що використовуються в гідравлічних та 

теплових розрахунках та за їх допомогою аналізувати 

процеси в енергетичних установках. 

вміти:  

 Розробляти математичні моделі гідравлічних та 

теплових процесів; 

 За допомогою моделей аналізувати процеси в 

енергетичному устаткуванні та визначати шляхи 

його удосконалення. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

ТЕМА .1 Основні положення гідрогазодинаміки. 

Основні поняття та визначення гідрогазодинаміки. 

Закони збереження маси, імпульсу, енергії. Рівняння 

Бернуллі. Застосування законів збереження для вирішення 

інженерних задач.  

ТЕМА 2. Втрати тиску при течії в трубах та каналах. 

Режими течії. Вплив режимів течії на протікання 

теплогідравлічних процесів. Рівняння Дарсі-Вейсбаха. 

Діаграма Нікурадзе. Аналіз впливу різних факторів, - 

режимів течії, шорсткості поверхні,- на втрати тиску. 

Місцеві втрати тиску. Заходи по зменшенню втрат тиску. 

ТЕМА 3. Потікорозподіл в розгалужених гідравлічних 

системах. 

Закони Кірхгофа. Графічний метод розрахунку 

потікорозподілу. Матричний метод розв’язання задач 

потікорозподілу. Незалежні контури. Система рівнянь 

стаціонарного потікорозподілу в розгалужених 



гідравлічних системах.    

   

Методи контролю результатів навчання 
Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 

1. Експрес-контроль (ваговий бал - 48 ) проводиться з 

метою перевірки якості роботи студента на практичних 

заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. 

Кожен  експрес-контроль включає 2 завдання.  

Кількість балів за експрес контрольні роботи: 

 Нульова експрес контрольна робота (тести)  – 4 бали; 

 Експрес контрольна робота №1 (теми 1-2) – 16 балів; 

 Експрес контрольна робота №2 (теми 3) – 28 балів; 

2. Модульний контроль (ваговий бал - 52) проводиться у 

вигляді двох модульних контрольних робіт тривалістю 2 

академічні години кожна. Кожна МКР складається з двох  

задач, які оцінюються по 26 балів. Максимальна кількість 

балів за МКР 26х2=52 бали. 

Критерії оцінювання: 

 Теоретичні питання оцінюються в 25 балів кожен, при 

неповній або частково помилковій відповіді – 20 балів, при 

відсутності відповіді – 0 балів; 

 Повністю розв’язана задача оцінюється в 50 балів; 

 Задача, розв’язана з несуттєвими помилками (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках) оцінюється в 30 

балів; 

 Частково розв’язана задача оцінюється в 20 балів (правильно 

обрана логіка рішення, закони та рівняння, але є грубі 

помилки в розрахунках); 

 Частково розв’язана задача оцінюється в 10 балів (правильно 

обрана логіка рішення, основні закони та рівняння, та зовсім 

відсутні розрахунки); 

 Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів.     
Разом за семестр студент має можливість отримати 100 

балів. Форма підсумкового контролю знань – залік.  

 

Мова викладання – російська  

 


