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Засвоєння курсів загальної та теоретичної фізики, вищої математики 

Опис 

Мета дисципліни. . Метою викладання навчальної дисципліни є  

формування фахових компетентностей в сфері запропонованих новітніх 

нетрадиційних ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, зокрема, 

вилучення комплексів Урану надкритичним діоксидом Карбону та на базі 

вітрового хвилювання і конвективних процесів на поверхні водойм, 

необхідних для подальшого формування наукового світогляду сучасного 

фахівця у нових галузях фізики та енергетики. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є 

• знайомство з основними аспектами нової ресурсозберігаючої та 

екологічно чистої технології вилучення комплексів Урану методом 

надкритичної флюїдної екстракції в середовищі діоксиду Карбону; 

• набуття знань про фізичні основи таких, пов'язаних з екологічним 

очищенням відкритих водних просторів, процесів, як вітрове хвилювання в 

наслідок розвинення нестійкості Кельвіна-Гельмгольця (КГ) і циркуляції 

Ленгмюра (ЦЛ) на поверхні водойм; 



• отримання навичок побудування на базі рівнянь Навьє-Стокса і 

теплопровідності теоре-тичної моделі опису ЛЦ, проведення зіставлення 

запропонованої теоретичної моделі ЛЦ і екс-периментальних даних, та 

наведення пояснень деяких особливостей ЛЦ. 

• знайомство з елементами теорії елементарної конвективної комірки 

(ЕКК) з вільними граничними умовами, з математичною моделлю утворення 

комірок Бенара (КБ) у в'язких сере-довищах з вільними граничними умовами, 

що підігріваються знизу, з прикладами формування і руйнування КБ при 

різних зовнішніх умовах; 

• набуття уявлень про теоретичну модель опису КБ з твердими 

граничними умовами, отримання аналітичного рішення лінійної стаціонарної 

задачі Релея із твердими граничними умовами, формування у експериментах 

не дотичних один до одного циліндричних осередків при змішаних та твердих 

граничних умовах, поведінку осередків зі збільшенням температури,  впритул 

до набування осередками форми багатокутників, порівняння запропонованої 

теоретич-ної моделі із експериментальними даними, представлення 

рекомендацій щодо отримання КБ з твердими граничними умовами в 

лабораторних умовах. 

Очікувані результати навчання. 

Знати основні положення та перспективи розвитку запропонованих новітніх 

ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій вилучення комплексів 

Урану методом надкритичної флюїдної екстракції в середовищі діоксиду 

Карбону, фізичні основи виникнення вітрового хвилювання і циркуляцій 

Ленгмюра на поверхні водойм, елементи теорії елементарної конвективної 

комірки (ЕКК) з вільними, змішаними та твердими граничними умовами, 

аналітичне рішення лінійної стаціонарної задачі Релея із твердими 

граничними умовами, послідовність формування не дотичних один до одного 

циліндричних осередків при вільних, змішаних та твердих граничних умовах, 

поведінку осередків зі збільшенням температури, впритул до набування 

осередками форми багатокутників. 

Вміти проаналізувати та оцінити можливості запропонованої новітньої 

нетрадиційної технології вилучення комплексів металів надкритичним 

діоксидом Карбону, визначити роль швидкості вітру та конвективних 

процесів у формуванні хвиль та циркуляцій Ленгмюра на поверхні водойм, 

описати виникнення конвективних комірок Бенара конвекцією в 

горизонтальному шарі в’язкої нестисливої рідини, що підігрівається знизу. 



Теми самостійної  роботи. 

1. Надкритичний стан рідких та газоподібних середовищ. 

2. Надкритичний діоксид Карбону та його розчинюючі властивості. 

3. Вилучення комплексів УрануUO2(NO3)22ТБФ методом надкритичної 

флюїдної екстракції в середовищі діоксиду Карбону. 

4. Нестійкість Кельвіна – Гельмгольца. 

5. Циркуляції Ленгмюра. 

6. Циліндричні комірки в горизонтальному шарі в’язкої, нестисливої 

рідини, що підігрівається знизу (вільні граничні умови). 

7. Циліндричні комірки в горизонтальному шарі в’язкої, нестисливої 

рідини, що підігрівається знизу(змішані та тверді граничні умови). 

Методи контролю результатів навчання 

Для оцінювання результатів навчання використовуються види контролю: 

поточний протягом семестру, підсумкова залікова робота. 

 

Мова викладання. Державна, англійська 

 


