
 

Назва дисципліни  Комп’ютерне моделювання процесів тепломасопереносу 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Фізико-енергетичний факультет, 5-й курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доцент кафедри к.т.н. Альохіна Світлана Вікторівна 

ktmf_fef@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Знання теорії тепломасообміну, методів математичного 

моделювання, навички роботи в системах геометричного 

моделювання 

Опис 

Мета дисципліни.  
засвоєння основ проведення комп’ютерного моделювання 

процесів теломасопереносу в об’єктах енергетики за 

допомогою сучасних програмних засобів. 

Очікувані результати навчання.  

знання і розуміння принципів роботи сучасних систем 

інженерного аналізу, методи, які вони використовують, та 

правила проведення інженерних розрахунків різного 

ступеня складності; застосовування отриманих знань на 

практиці при виконанні інженерних розрахунків за 

допомогою сучасних програмних засобів та обчислювальної 

техніки. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Підходи та методи компютерного моделювання 

тепломасопереносу 

Вступ та загальні положення дисципліни. Підходи до 

чисельного розв'язання задач. Сучасні засоби 

комп'ютерного моделювання. Етапи комп'ютерного 

моделювання процесів тепломасопереносу. Постановка 

задач. Узагальнення та спрощення в постановках задач. 

Вибір математичної моделі. Спряжені задачі 

тепломасообміну. Моделювання турбулентних течій. Вибір 

методів та засобів розв'язання. Верифікація та валідація 

отриманих результатів. 

Тема 2. Використання пакетів прикладних програм 

Сіточні генератори. Основні функції сіточних генераторів. 

Способи побудови сіток. Графічний інтерфейс. Підготовка 

розрахункової області. Побудова ліній. Побудова 

поверхонь. Побудова об'ємів. Функції роботи з лініями, 

поверхнями, об'ємами. Сітки для ліній, поверхонь, об'ємів. 

Функції роботи з сітками. Підготовка розрахунку. 

Інтерфейс програми-процесора. Формування математичної 

моделі. Інтеграція додаткових рівнянь моделі. Розрахунок 

та його контроль. Збіжність розрахунку. Поточний 

контроль та збереження результатів. 



Графічна обробка даних. Поля та ізолінії. Лінії току. 

Перетини. Відео. Числова обробка даних. Середні значення 

по поверхні/об'єму. Сумарні та інтегральні характеристики. 

Функціональні залежності. 

Методи контролю результатів навчання 

Загальна кількість балів, яку можна отримати протягом 

вивчення курсу у першому семестрі, складається з 

наступних: 

1) бали за виконання лабораторних/практичних робіт 

(максимальна кількість – 40 балів): 

Курс містить 4 лабораторних/практичних роботи 

передбачених до захисту, за кожну з яких студент 

може отримати максимум 10 балів. У ході 

контролю виконання лабораторної/практичної 

роботи бали знімаються за кожну з найдених 

помилок у завданні або в оформленні результатів 

виконання, при повній відсутності результатів 

виконання роботи або кількості помилок більше 10 – 

0 балів. 

2) бали за знання теорії (максимальна кількість – 60 балів): 

Під час контролю теоретичних знань студентові 

буде запропоновано відповісти на 12 теоретичних 

питань. Відповідь на кожне з теоретичних питань 

оцінюються максимум в 5 балів. При неповній або 

частково помилковій відповіді бали знімаються 

відповідно до кількості помилок, при відсутності 

відповіді або кількості помилок більше 5 – 0 балів. 

Загальна кількість балів, яку можна отримати протягом 

вивчення курсу у другому семестрі, складається з 

наступних: 

1) бали за виконання лабораторних/практичних робіт 

(максимальна кількість – 60 балів): 

Курс у поточному семестрі містить 4 

лабораторних/практичних роботи передбачених до 

захисту, за кожну з яких студент може отримати 

максимум 15 балів. У ході контролю виконання 

лабораторної/практичної роботи бали знімаються 

за кожну з найдених помилок у завданні або в 

оформленні результатів виконання, при повній 

відсутності результатів виконання роботи або 

кількості помилок більше 15 – 0 балів. 

2) бали за знання теорії (максимальна кількість – 40 балів): 

Теоретичні знання контролюються шляхом проведення 

залікової роботи. Студентові буде запропоновано 

відповісти на теоретичні питання. Відповідь на кожне з 

теоретичних питань оцінюються максимум в 5 балів. При 

неповній або частково помилковій відповіді бали 

знімаються відповідно до кількості помилок, при 

відсутності відповіді або кількості помилок більше 5 – 0 

балів. 

Мова викладання. українська 

 

 


