
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПС510 
2. Назва: Аеродинаміка вентиляції 
3. Тип: Нормативна 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Чабан І.В., канд. техн. наук, 
старший викладач. 
9. Результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основні кінематичні характеристики струмини; 
- основні теорії струминного примежового шару; 
- основні залежності для визначення кінематичних характеристик струмин; 
- основні поняття та закони руху газового середовища; 
- основні параметри струмини; 
- основні залежності для розрахунків аерації цеху мереж повітропроводів будівель і приміщень. 

Студент повинен вміти: 
- визначати  кінематичні характеристики вільних ізотермічних та неізотермічних струмин; 
- визначати теплові  характеристики неізотермічних струмин; 
- здійснювати розрахунок вільних ізотермічних та неізотермічних струмин; 
- будувати профіль швидкостей та температур вільних ізотермічних та неізотермічних струмин; 
- виконувати аеродинамічний розрахунок аерації цеху (пряму і зворотню задачі); 
- виконувати аеродинамічний розрахунок мереж повітропроводів будівель і приміщень; 
- вимірювати статичний, динамічний та повний тиски у системі вентиляції; 
- визначати витрату повітря в перерізі повітропроводу та в отворах і прорізах повітропроводу; 
- визначати витрату повітря за  стаціонарними витратомірними пристроями; 
- вимірювати втрати тиску за довжиною. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, екзамен. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Фізика", "Вища математика", 
“Теоретична механіка”,   "Технічна механіка рідини і газу". 
12. Зміст курсу:  
1. Загальні положення і рівняння кінематики. Характеристика векторного поля швидкостей 

поступального руху потоків. Основні положення кінематики вихрового руху.  
2. Загальні положення і рівняння гідроаеродинаміки. Характеристика сил, що діють на елемент течії. 

Рівняння кількості руху. Рівняння енергії для усталеного руху. Загальні уявлення про усереднений 
рух. Визначення закономірностей руху газів при значних числах Рейнольдса. 

3. Закономірність усередненого турбулентного руху в примежових шарах. Загальні відомості про 
турбулентний та усереднений рух. Загальні уявлення про усереднений рух. Аналіз сучасних 
напівемпіричних теорій усередненого турбулентного руху. 

4. Закономірності турбулентного руху в круглих трубах. Вплив шорсткості поверхонь на 
гідравлічний опір тертя. Закономірності усередненого руху в струминних турбулентних 
примежових шарах.  

5. Аеродинаміка струмин та всмоктувальних факелів. Класифікація струмин. Вільні ізотермічні 
струмини. Неізотермічні струмини. Теплові струмини. Повітряні потоки біля всмоктувальних 
отворів. 

6. Аеродинамічний розрахунок вентиляційних систем. Розподіл тисків в системах механічної 
вентиляції. Повітропроводи рівномірного розподілу та рівномірного всмоктування.  

7. Обтікання твердого тіла течією. Аеродинамічна сила і аеродинамічний момент. Обтікання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



круглого циліндра. Швидкість витання і швидкість зрушення. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Довгалюк В.Б. Аеродинаміка вентиляції : Навчальний посібник.  Київ : КНУБА, 2008. 368 с. 
2. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Аеродинаміка вентиляції : Навч. посібник. Львів : Видавництво 

Національного університету «Львівська політехника», 2003. 372 с.  
3. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции. Москва : Стройиздат, 1979. 295 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 6 год. лабораторних робіт, 10 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом 
– 90 год. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюють за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 5 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): усне опитування, перевірка конспекту лекцій, комп’ютерне 
тестування, перевірка і захист лабораторних робіт.  

  16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри  ТГВ та СТ         
                                                                                                           М.Д. Кізєєв, к.т.н., доцент                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПС510 
2. Title: Aerodynamics of Ventilation 
3. Type : compulsory 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 
6. Semester when the discipline is studied: 5  
7. Number of established ECTS credits: 3  
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Chaban I.V., Ph.D. in 
Engineering Science, senior lector. 
9. Results of studies. 
After studying the discipline the student must know: 

- the main kinematic characteristics of the stream; 
- basic theories of jet adjoining layer; 
- main dependence for determination of kinematic characteristics of jets; 
- basic concepts and laws of motion of the gas environment; 
- the main parameters of the current; 
- main dependence for calculation aeration plant networks ducts of buildings and facilities. 

The student must be able to: 
- to determine the kinematic characteristics of free isothermal and non-isothermal jets; 
- to determine thermal characteristics of nonisothermal jets; 
- to calculate free isothermal and non-isothermal jets; 
- to build a profile of the velocities and temperatures of free isothermal and non-isothermal jets; 
 - perform aerodynamic calculation aeration plant (direct and inverse problems); 
- perform aerodynamic duct network calculation buildings and facilities; 
- measure the static, dynamic and total pressure in the ventilation system; 
- to determine the air flow in the duct section and in the holes and duct openings; 
- to determine the flow of air by stationary flow-measuring devices; 
- measure the loss of pressure in length. 

10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical training, exam. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Aerodynamics of ventilation" described 
after students studying the disciplines "Physics", " Advanced mathematics", "Theoretical mechanics", 
"Technical mechanics of liquid and gas". 

 12. Course contents:   

1. General provisions and equations of kinematics. Characteristics of the vector velocity field of 
translational motion flow. The main provisions of the kinematics of vortex motion. 

2. General provisions and equations of hydro aerodynamics. Characteristic of the forces acting on the 
element of the flow. Equation of motion. Equation of energy for steady motion. Determination of the 
laws of gas motion at significant Reynolds numbers. 

3. The pattern averaged turbulent motion in the boundary layers. General information about turbulent and 
averaged movement. A general idea of the averaging motion. Analysis of modern semi-empirical 
theories averaged turbulent motion. 

4. Patterns of turbulent motion in round tubes. Influence of surface roughness on hydraulic resistance of 
friction. Patterns of movement in the average jet turbulent boundary layers. 

5. Aerodynamics jet and sucking torches. Classification jet. Free isothermal currents. Non-isothermal jets. 
Thermal currents Air flows near the suction holes. 

6. Aerodynamic calculation of ventilation systems. Distribution of pressures in mechanical ventilation 
systems. Air supply of uniform distribution and uniform suction. 

7. Wrap of solids flow. Aerodynamic force and aerodynamic moment. Wrap around the round cylinder. 
Terminal velocityand friction velocity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended educational editions:  
1. Довгалюк В.Б. Аеродинаміка вентиляції : Навчальний посібник.  Київ : КНУБА, 2008. 368 с. 
2. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Аеродинаміка вентиляції : Навч. посібник. Львів : Видавництво 

Національного університету «Львівська політехника», 2003. 372 с. 
3. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции. Москва : Стройиздат, 1979. 295 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 14 hours, laboratory work - 6 hours,  practical classes – 10 hours, independent work – 60 hours, 
total – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.  
Final control: Final control (40 points): exam test at the end of 5-th semester 
Current control (60 points): computer testing, questioning, review of lecture notes, examination and defense 
of laboratory works. 
16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  
and Sanitary Engineering Department, 
Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


