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Вступ 

Програма навчальної дисципліни „Математичне моделю-
вання теплотехнологічних систем та процесів” складена відпо-
відно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
спеціальності 144 „Теплоенергетика”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є форму-
вання теоретичних знань та практичних навичок при ви-
вченні та застосування математичних методів та моделей для 
дослідження теплотехнологічних систем та процесів з вико-
ристанням ЕОМ.  

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна „Матема-
тичне моделювання теплотехнологічних систем та процесів” є 
складовою частиною циклу фундаментальної підготовки ма-
гістрів спеціальності „Теплоенергетика” і її вивчення передба-
чає наявність ґрунтовних знань із раніше вивчених дисцип-
лін: „Вища математика”, „Інформатика та комп’ютерна тех-
ніка”,  „Інформаційні технології”, „Математичні методи і моделі”, 
„Тепломасообмін” та „Математичні моделі та оптимізація теплома-
сообміну”. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стан-
дартами вищої освіти України. 
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Анотація 

Як показує інженерна практика, спеціалістам, які пра-
цюють у галузі теплоенергетики, необхідні знання з матема-
тичного моделювання теплотехнологічних систем та процесів  
з використанням математичних методів та персональних 
комп’ютерів. Тому вивчення дисципліни „Математичне моделю-
вання теплотехнологічних систем та процесів” є важливою ланкою 
у системі підготовки спеціалістів у галузі теплоенергетики. 

Навчальна дисципліна „Математичне моделювання тепло-
технологічних систем та процесів” є однією з профілюючих дис-
циплін професійної підготовки, що вивчають магістри–тепло-
енергетики. Отримані знання при вивченні цієї дисципліни 
використовуються у курсовому та дипломному проектуванні. 

Робоча програма розрахована на здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціаль-
ністю 144 «Теплоенергетика». 

Ключові слова: математичні методи, математичні мо-
делі, тепломасообмін, теплотехнологічна система, теплотехно-
логічний процес. 

Summary 
As engineering practice shows, specialists working in the 

field of heat and power require knowledge in mathematical 
modeling of thermal processes using mathematical methods and 
personal computers. Therefore, the study of the discipline 
"Mathematical models and optimization of heat and mass 
exchange" is an important link in the system of training 
specialists in the field of heat and power engineering. 

The academic discipline "Mathematical modeling of heat 
engineering systems and processes" is one of the main subjects of 
professional training, which is studied by the masters of heat and 
power engineering. The obtained knowledge in studying this 
discipline is used in course and graduation design. 

The work program is intended for higher education students 
of the second (master's) level, studying in specialty 144 "Heat 
Power Engineering". 

Key words: mathematical methods, mathematical models, 
heat mass transfer, heat technology system, heat engineering 
process. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Наймену-
вання  

показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика  
навч. Дисципліни 

денна 
форма  
навч. 

заочна 
форма  
навч. 

Кількість 
кредитів  – 6 

Галузь знань 
14 Електрична інженерія 

Цикл професійної 
 Підготовки 

Модулів - 1 Спеціальність 
144 „Теплоенергетика” 

Рік підготовки 

Змістових  
модулів - 2 

1-й ― 

Семестр 
Індивід. нау-
ково-досл. 
завдання - 
немає 

2-й  ― 

Лекції 

20 год.  ― 

Загальна кі-
лькість годин 
- 180 

Практичні 

немає  ― 

Лабораторні 
40 год. ― 

Тижневих 
годин для 
денної фор-
ми навч.: 
аудитор. – 3 
СРС – 6 

Рівень вищої освіти: 
Магістр 

 

Самостійна робота 
120 год. ― 

Індивідуальні  
завдання: 

немає  ― 

Вид контролю  
залік ― 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та ін-
дивідуальної роботи складає: 
для денної форми навчання - 35% до 65%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 
Мета дисципліни - оволодіння магістрами вмінь і навиків 

застосування основних методів дослідження процесів тепло-
технологічних систем та процесів з використанням матема-
тичного та комп’ютерного моделювання.  

Завдання дисципліни – навчити магістрів застосовувати 
отримані знання в курсовому та дипломному проектування. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: основні способи побудови математичних моделей про-

цесів теплообміну в теплотехнологічних системах та їх 
реалізація з використанням чисельних методів та ЕОМ; 

вміти: будувати математичні моделі задач розподілу тепла в 
теплотехнологічних системах і розв’язувати їх чисель-
ними методами з використанням ЕОМ. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Постановка та чисельне 
розв’язування крайової задачі  

для звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) 
Тема 1.  Чисельне розв’язування крайової задачі для ЗДР 

2-го порядку методом прогонки 
Крайова задача, алгоритм метода прогонки. 

Тема 2.  Закономірності переносу теплової енергії  
та постановка задачі теплопровідності ребер 

Види переносу енергії у вигляді теплоти (теплопровідність, 
конвекцію і теплове випромінювання), розвинута поверхня, 
ефективність ребра, ідеальне ребро.  
Тема 3.  Постановка задачі теплопровідності  

для поздовжніх ребер різного профілю 
Поздовжні ребра різного профілю (прямокутного, трикут-

ного, вгнутого параболічного та опуклого параболічного), уза-
гальнена функція профілю ребер різної конфігурації.  
Тема 4.  Чисельне розв’язування задачі теплопровідності 

для поздовжніх ребер  
Метод прогонки, чисельний розв’язок задачі теплопровід-

ності при постійному коефіцієнті тепловіддачі на поверхні ре-
бра та теплоізоляції його торця.  
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Змістовий модуль 2. Математичне моделювання тепло-
обміну в теплотехнологічних системах та процесах 

Тема 5.  Чисельне розв’язування задач оптимізації про-
цесів теплообміну у вузлах теплоенергетичного 
обладнання 

Визначення оптимальних параметрів вузлів теплоенерге-
тичного обладнання при його конструюванні та експлуатації.  

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
с
ь
о
го

 

л
е
к
ц

ії
 

л
а
б
 

ін
д
. 

с
.р

. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Постановка та чисельне 
розв’язування крайової задачі для ЗДР 

Тема 1. Чисельне розв. крайової задачі 
для ЗДР 2-го порядку методом прогонки 

21 2 4 ─ 15 

Тема 2. Закономірності переносу тепло-
вої енергії та постановка задачі тепло-
провідності ребер 

17 2 ─ ─ 15 

Тема 3. Постановка задачі теплопровід-
ності для поздовжніх ребер різного про-
філю 

17 2 ─ ─ 15 

Тема 4. Чисельне розв’язування задачі 
теплопровідності для поздовжніх ребер 

21 2 4 ─ 15 

Разом за зм. мод. 1 76 8 8 - 60 

Змістовий модуль 2. Математичне моделювання теплооб-
міну в теплотехнологічних системах та процесах 

Тема 5. Чисельне розв’язування задач 
оптимізації процесів теплообміну у вуз-
лах теплоенергетичного обладнання 

104 12 32 ─ 60 

Усього годин  104 12 32 ─ 60 

Усього годин  180 20 40 ─ 120 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми  К-сть 
год. 

1 Інструктаж з охорони праці при роботі в 
комп’ютерному класі. 
Лабораторна робота №1. Чисельне розв’язу-
вання крайової задачі для ЗДР 2-го порядку 
методом прогонки. 

4 

2 Лабораторна робота №2. Чисельне розв’язу-
вання задачі теплопровідності для поздовжніх 
ребер 

4 

3 Лабораторна робота №3. Визначення впливу 
швидкості води, що омиває бак у горизонталь-
ному напрямку, на коефіцієнт тепловіддачі від 
стінки бака до води 

4 

4 Лабораторна робота №4. Визначення впливу 
швидкості води, що омиває бак у вертикаль-
ному напрямку, на коефіцієнт тепловіддачі від 
стінки бака до води 

4 

5 Лабораторна робота №5. Визначення впливу 
кута нахилу труби до напрямку руху води на 
густину теплового потоку від води до труби 

4 

6 Лабораторна робота №6. Визначення впливу 
кута нахилу труби до напрямку руху повітря на 
густину теплового потоку від повітря до труби 

4 

7 Лабораторна робота №7. Визначення впливу 
внутрішнього діаметру труби на коефіцієнт те-
пловіддачі при кипінні у ній хладону 

4 

8 Лабораторна робота №8. Визначення впливу 
діаметра труби на коефіцієнт тепловіддачі при 
плівковій конденсації водяної пари на її по-
верхні 

4 

9 Лабораторна робота №9. Визначення опти-
мальної товщини стінки сушильної камери 

4 

10 Лабораторна робота №10. Визначення опти-
мального порядку теплоізоляції стальної труби 
двома різними шарами ізоляції (скловата і ба-
вовняна вата) 

4 

Усього: 40 
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6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
� підготовка до ауд. занять (0,5 год./1 год. зан.) – 30 год.; 
� підготовка до контр. заходів (6 год. на 1 кр. ЄКТС) – 36 год; 
� підготовка питань, які не розглядаються під час аудитор-

них занять – 54 год. 

 
№ 
з/п  

Назва теми Кількість  
годин 

1 Алгоритм методу прогонки 10 

2 Види переносу тепла 10 

3 Узагальнена функція профілю для поздовж-
ніх ребер 

10 

4 Вибір оптимального ребра з параметрами 
близькими до ідеального ребра   

10 

5 Вибір оптимальних параметрів при теплооб-
міні в теплоенергетичних системах 

14 

Усього: 54 

7. Методи навчання 

На лекційних заняттях використовуються опорні конс-
пекти лекцій та слайди мультимедійної презентації.  

Лабораторні заняття проводяться в комп’ютерних класах, де 
студенти виконують лабораторні роботи на ПК із застосуванням 
сучасних пакетів прикладних програм (Excel, MathCAD). 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

� оформлення та захист лабораторних робіт; 
� оцінка за самостійну роботу; 
� поточне тестування з використанням ПК (два поточні 

модулі) після вивчення кожного змістового модуля. 
Для контролю знань студентів використовується система зі 

100 бальною шкалою оцінювання. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

60 40 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 

15 15 15 15 40 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навч. діяльн. 

Оцінка за національною шкалою 
(для заліку) 

90-100  
 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю  
повторного складання 

0-34 не зараховано з обов'язковим  
повторним вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни ”Математичні моделі та оптимізація теплома-
сообміну” для студентів спеціальності „Теплоенергетика” 
(шифр 01-06-26). 

 Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8042 

- конспект лекцій на паперовому та електронному носіях; 
- комплект слайдів мультимедійної презентації; 
- роздатковий матеріал до виконання лабораторних робіт. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Тимейчук О. Ю. Математичні моделі та оптимізація тепло-
масообміну: навч. посіб./ Рівне: НУВГП, 2010.- 50 с.  
  Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4664 
2. Беляев Н. М. Основы теплопередачи.-К.: Вища школа, 1989. 
– 344 с. 
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3. Босий В. В., Мариненко В. І. Моделювання теплових режи-
мів ребер при різних умовах теплообміну: Навч. посібник.-К.: 
МО України, 1996.- 116 с. 
4. Исаченко В. П. и др. Теплопередача.-М.: Энергоиздат, 1981. 
– 416 с. 
5. Лейбович Л. И. Практикум по математическому моделиро-
ванию и оптимизации процессов теплообмена.-Николаев:НУК, 
2008.- 44 с. 
6. Никитенко Н. И. Теория тепло-массопереноса.-К.:Наукова 
думка,1983.-352с. 

Допоміжна  
1. Калиткин Н. Н. Численные методы.- М.:Наука,1978.- 512 с. 
2. Копченова Н. В., Марон И. А. Вычислительная математика 

в примерах и задачах.-М.: Наука, 1972.-367 с. 
3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической 

физики.- М.: Наука, 1977.– 735 с. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського/ 
(Електронний ресурс)  Режим доступу: www.nbuv.gov.ua 
2. Наукова бібліотека НУВГП – м.Рівне, вул. О.Новака, 75. 
   Режим доступу: nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


