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Мета дисципліни. 
оволодіння початковими відомостями з теорії прикордонного 

шару, дослідження  математичних і фізичних моделей 

прикордонного шару на основі рівнянь Нав' є-Стокса. Вивчення 

теорії теплового прикордонного шару. 

 

Очікувані результати навчання. 

знання і розуміння важливих понять, фізичних особливостей і 

розрахункових методів а також рівнянь теорії прикордонного 

шару для різних режимів течіїї, а саме для ламінарного,  

турбулентного і перехідного; 

вміння дослідити тепловий прикордонний шар  і тепловіддачу  

при обтіканні рідиною твердого тіла. 

  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
Тема 1. Основні поняття прикордонного шару. 

Предмет вивчення і задачі дисципліни. Схема обтікання тіла 

малов’язкою середою .Відрив прикордонного шару і утворення 

віхрів.  

Тема 2. Диференційне рівняння руху рідини в прикордонному 

шарі. 

Інтегральне співвідношення Кармана для плаского руху рідини 

в шарі. Поняття про товщину витіснення і товщині втрати 

імпульсу в прикордонному шарі.  

Тема 3. Рівняння ламінарного прикордонного шару для пласкої 

течії. 

Рівняння прикордонного шару для течії вздовж пласкої 

пластини. Відрив прикордонного шару. Опір тертю. 

Прикордонний шар на пластині. 

Тема 4. Загальні властивості рівнянь ламінарного 

прикордонного шару. 

Залежність розвитку прикордонного  шару від числа Re. 

Теорема імпульсів і енергії для прикордонного шару.  

Тема 5. Загальні відомості, які відносяться к переходу 

ламінарної течії в турбулентну. 

Вплив переходу ламінарного руху  в прикордонному шарі в  

турбулентний на місте розташування точки відривушару. 

Вплив місця переходу ламінарного руху в турбулентний на 



опір тертю пласкої пластини в нестислом середовище. Вплив 

числа Re  на місце розташування точки відриву прикордонного 

шару. Взаємодія прикордонного шару і зовнішнього до нього 

середовища.  

Тема 6. Турбулентний прикордонний шар. 

Основні відомості о турбулентній течії. Осереднення руху і 

пульсаційного руху.  Додаткові турбулентні  напруги. Баланс 

енергії в турбулентній течії.  

Тема 7. Теоретичні гіпотези для розрахунку турбулентної 

течії. 

Основні рівняння. Закон розподілення швидкостей.  

Прикордонний шар з градієнтом і без градієнту тиску.  

Тема 8. Основні визначення прикордонного теплового шару. 

Визначення теплового прикордонного шару. Рівняння 

теплопровідності для теплового прикордонного теплового 

шару. Тепловий прикордонний шар пласкої пластини.  

Тепловіддача на пласкій пластині. Залежність між тертям і 

тепловіддачею. Способи керування прикордонним шаром. 

 

Методи контролю результатів навчання  
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 

100.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів 

застосовуються такі методи:  

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.  

- Методи письмового контролю: реферат, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання.  

- Методи комп’ютерного контролю: поточне тестування, 

модульне тестування.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на 

практичних та лабораторних заняттях, під час виконання 

самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:  

- систематичність відвідування занять;  

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності;  

- виконання тестових завдань.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 

підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до 

навчально-методичної карти дисципліни, де зазначено види 

контролю і кількість балів за видами. 

Мова викладання. українська 

 


