
 

Назва дисципліни  Моделювання процесів в енергетичних системах 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Фізико-енергетичний факультет ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

для студентів 5-го курсу кафедри інформаційних 

технологій в фізико-енергетичних системах  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Рогова Світлана Юріївна, доцент кафедри інформаційних 

технологій в фізико-енергетичних системах фізико-

енергетичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна,  

707-50-20 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
знання з вищої математики та гідродинаміки 

Опис 

Мета дисципліни.  
Засвоєння  методів моделювання процесів теплопереносу із 

застосуванням методів диференціального,  інтегрального 

числення та чисельних методів; формування у студентів 

загальної та предметної компетентності. 

 

Очікувані результати навчання.  

знати: методи розв’язку та дослідження системи 

рівнянь гідродинаміки для різних граничних умов та різної 

геометрії системи, що використовується для моделювання 

процесів в енергетичних системах, тощо. 

 вміти: чисельно та аналітично розв’язувати та 

досліджувати систему рівнянь гідродинаміки для заданих 

граничних умов та застосовувати її для математичного 

моделювання гідродинамічних процесів. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Аудиторні заняття 

Розділ 1. Моделювання процесів в нескінчених одновимірних 

системах. 

Тема 1.Вступ. 

Тема 2. Постановка завдання та класична система рівнянь 

гідродинаміки 

Тема 3. Власні значення й вектори системи рівнянь гідродинамі 

Тема 4. Застосування перетворення Фур’є для розв’язку системи 

рівнянь гідродинаміки 

Тема 5. Функції Гріна 

Тема 6. Отримання  розв’язку системи рівнянь гідродинаміки в 

нескінченій одновимірній системі  

Тема 7.  Візуалізація та аналіз результатів 
Розділ 2. Моделювання процесів в обмеженій геометрії. 

Тема 1. Постановка завдання та визначення граничних умов. 

Тема 2. Застосування методу зображень джерел для 

отримання аналітичного розв’язку. 

Тема 3. Чисельні методи обчислення інтегралів. 



Тема 4. Чисельні методи розв’язку системи рівнянь 

гідродинаміки. 

Методи сіток для  чисельного  розв’язку системи рівнянь Тема 5. 

Порівняння чисельного та аналітичного розв’язків. 

Тема 6. Візуалізація та аналіз результатів 

Самостійна робота 

Тема 1. Властивості перетворення Фур’є.  

Тема2. Отримання  розв’язку системи рівнянь 

гідродинаміки в нескінченій одновимірній системі у випадку 

миттєвого джерела щільності.  

Тема 3. Візуалізація та аналіз результатів  за темою  

Тема 4. Точність чисельних методів обчислення інтегралів.  
 

Методи контролю результатів навчання 

Складання екзамену 

 

Мова викладання.  

Російська 

 


