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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Методи і прилади 

візуалізації течії» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 145 – 

«Гідроенергетика». Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Методи і прилади візуалізації течії» є формування теоретичних знань 

та практичних навичок при таруванні вимірювальних приладів та 

здійсненні різноманітних вимірювань на гідроелектростанціях та 

гідроенергетичних об’єктах. Розглядувана дисципліна є складовою 

частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 

студентів за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Вивчення курсу 

передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із раніше 

вивчених дисциплін «Фізика», «Гідрогазодинаміка», «Вимірювання в 

гідроенергетиці», «Гідравліка», «Гідроелектростанції». Вимоги до 

знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 

України.  
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Анотація 

Практика проектування, будівництва і експлуатації 

гідроенергетичних об’єктів показує, що спеціалістам в галузі 

гідроенергетики досить часто доводиться використовувати 

різноманітні методи і прилади візуалізації течій для визначення 

геометричних, кінематичних і динамічних характеристик цих течій. 

Отримувані при цьому результати істотно впливають на вибір типів, 

конструкцій, розмірів споруд, вибір оптимальних гідравлічних 

режимів їх роботи, техніко-економічні показники об’єктів, способи 

виконання будівельно-монтажних робіт, вибір режимів управління 

роботою гідроенергетичних об’єктів в процесі їхньої експлуатації. 

Через це вивчення дисципліни „Методи і прилади візуалізації течій” є 

важливою ланкою в системі підготовки спеціалістів у галузі 

гідроенергетики. 

Ключові слова: експериментальна установка, тарування, 

вимірювальні прилади, візуалізація потоку, параметри потоку. 

 

Abstract 

The practice of designing, constructing and operating hydropower 

facilities shows that hydropower specialists often have to use a variety of 

methods and equipment for visualization flows to determine the geometric, 

kinematic and dynamic characteristics of these flows. The received results 

obtained this way influence to the choice of types, structures, sizes of 

buildings, the choice of optimal hydraulic regimes of their operating, 

technical and economic indicators of objects, methods of construction and 

installation work, the choice of regimes of operating of hydraulic power 

facilities in the process of their operating. Because of this, the study of the 

discipline "Methods and equipment of flow visualization" is an important 

link in the system of training specialists in the field of hydropower 

engineering. 

Key words: experimental setup, calibration, measured equipment, 

flow visualization, flow parameters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5
1. Опис навчальної дисципліни 

«Методи та прилади візуалізації течії» 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 

3,5 

Галузь  знань 

14 Електрична 

інженерія 

 

Спеціальність 

145 

«Гідроенергетика» 

Навчальна дисципліна 

фахової підготовки 

Модулів – 1 Рік підготовки  

3-й 4-й 
семестр  

6-й 7-й 
Змістових  

модулів – 2 
лекції  

20 год. 2 год. 

Індивід. науково-досл. 

завдання - немає 

Загальна кількість 

годин – 105 год. 

Практичні, семінарські, 
лабораторні 

22 год. 10 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2,8  год., 

СРС – 4,2 год. 

Рівень вищої 

освіти:   

бакалаврський 

Самостійна   робота    
63 год. 93 год. 

Вид контролю – залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин   аудиторних занять  до 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 40 %  до 60 %; 

− для заочної форми навчання – 11,5 % до 88,5 %. 
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2. Мета та завдання навчальної  дисципліни 

Метою вивчення дисципліни „Методи і прилади  візуалізації 

течій” є формування у майбутніх бакалаврів  спеціальності 145  

„Гідроенергетика” знань в області проведення  фізичних досліджень 

різноманітних гідравлічних процесів для визначення їх геометричних, 

кінематичних і динамічних характеристик. 

Завдання навчальної дисципліни: 

− вивчення діючої системи організації і проведення 

експериментальних досліджень різноманітних гідравлічних процесів; 

− вивчення використовуваних систем функціонування гідравлічних 

лабораторій та їх обладнання; 

− освоєння методів лабораторних і натурних гідравлічних 

досліджень; 

− вивчення приладів і принципів здійснення вимірювань фізичних 

характеристик течій рідини і газу; 

− набуття навичок роботи з вимірювальними приладами для 

визначення геометричних, кінематичних і динамічних характеристик 

рідини і газу. 

В результаті вивчення дисципліни «Методи та прилади 

візуалізації течії» студент повинен знати:  

− існуючі методи візуалізації течій рідини і газу  в суцільному та 

пористому   середовищах; 

− діючу систему організації і проведення гідравлічних досліджень; 

− сучасні гідравлічні лабораторії та їх обладнання; 

− прилади для визначення  геометричних, кінематичних і 

динамічних характеристик течій рідини та газу; 

вміти: 
− проводити експериментальні дослідження течій рідини і газу з 

візуалізацією їх характеристик; 

− здійснювати безпосередні вимірювання різноманітних параметрів 

течій рідини і газу; 

− обробляти результати проведених експериментальних 

досліджень і визначати геометричні, кінематичні і динамічні 

характеристики досліджуваних течій; 

− використовувати для проведення експериментальних досліджень 

сучасні методи і прилади; 
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− оцінювати точність проведених вимірювань та отриманих 

результатів. 

Вивчення дисципліни «Методи і прилади візуалізації течії» 

опирається на раніше отримані знання із таких дисциплін як «Вступ 

до спеціальності», «Гідрогазодинаміка» «Гідравліка», «Вимірювання в 

гідроенергетиці». 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Тема 1. Загальні відомості про гідравлічні дослідження 
методи візуалізації течій 

Гідравлічні дослідження гідроенергетичних об’єктів  та 

візуалізація течій. Коротка історична довідка про розвиток 

гідравлічних досліджень. Задачі, класифікація і етапи гідравлічних 

досліджень. Методи вимірювань геометричних, кінематичних і 

динамічних характеристик течій рідини і газу. Вимоги безпеки при 

проведенні гідравлічних досліджень. 
 

Тема 2. Характеристика діючої системи організації і 
проведення гідравлічних досліджень 

Типи науково-дослідних установ, що проводять гідравлічні 

дослідження.  Гідравлічні лабораторії далекого і близького зарубіжжя. 

Гідравлічні лабораторії України. Міжнародні організації в галузі 

гідравлічних досліджень. 
 

Тема 3. Технологічна схема і основні  елементи гідравлічних 
лабораторій 

Технологічна схема функціонування гідравлічних лабораторій. 

Основні елементи гідравлічних лабораторій . Дослідні установки. 

Гідравлічні плоскі лотоки і просторові площадки. Хвильові лотоки. 

Напірні водоводи і пульповоди. Енергетичні і кавітаційні стенди. 

Аеродинамічні труби. Фільтраційні лотоки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 4. Загальне обладнання гідравлічних лабораторій та 
установок 

Призначення і типи загального обладнання гідравлічних 

лабораторій. Насосні станції та їх обладнання. Системи підведення і 

відведення води. Водоміри та пристрої для їх тарування. Фабрики 
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ґрунтів і пісколовки. Хвилепродуктори, тарувальні стенди. 

Вентиляторні установки для досліджень на  повітряних моделях. 

Аналогові моделі, тренажери. Допоміжні  майстерні та лабораторії. 
 

Тема 5. Прилади та апаратура для вимірювання 
характеристик течій рідини і газу  

Прилади і апаратура для вимірювання геометричних, 

кінематичних і динамічних характеристик безнапірних потоків рідини. 

Прилади  для вимірювання  характеристик  напірних потоків рідини. 

Особливості та прилади для вимірювання характеристик 

фільтраційних потоків рідини у пористому середовищі та течій газу. 

Прилади для проведення натурних досліджень течій  рідини і газу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Загальні відо-

мості про гідравлічні 

дослідження методи 

візуалізації течій 

22 4 - 4 - 14 17 1 - 2 - 14 

Тема 2. Характеристика 

діючої системи органі-

зації і проведення гідра-

влічних досліджень 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Тема 3. Технологічна 

схема і основні  елемен-

ти гідравлічних лабора-

торій 

18 6 - 4 - 8 18 - - 2 - 16 

Разом змістовний 
модуль 1 

52 12 - 8 - 32 47 1 - 4  42 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Загальне облад-

нання гідравлічних ла-

бораторій та установок 

26 4 - 6 - 16 25 - - 2 - 23 
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Тема 5. Прилади та 

апаратура для вимірю-

вання характеристик 

течій рідини і газу  

27 4 - 8 - 15 33 1 - 4 - 28 

Разом змістовний 
модуль 2 

53 8 - 14 - 31 58 1 - 6 - 51 

Усього годин 105 20 - 22 - 63 105 2 - 10 - 93 

 
5. Лабораторні заняття 

№ 

з/п 

Теми практичних занять Кількість  годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Вивчення експериментальних установки 

та стендів при таруванні вимірювальних 

приладів  

2 - 

2 Вивчення методу вимірювання витрати 

безнапірного потоку рідини трикутним 

водозливом 

2 2 

3 Вивчення методу вимірювання витрати 

безнапірного потоку рідини коноїдальним 

насадком 

2 - 

4 Вивчення методу вимірювання витрати 

напірного потоку рідини трубкою Вентурі 
2 2 

5 Вивчення методу вимірювання 

швидкостей потоку рідини 

гідродинамічною трубкою Піто-Прандтля 

2 2 

6 Вивчення методу вимірювання 

швидкостей потоку рідини 

безконтактного  мікро-вертушкою  в 

комплекті з мікроамперметром 

2 - 

7 Вивчення методу вимірювання 

швидкостей потоку рідини 

безконтактного  мікро- вертушкою в 

комплекті з електронним лічильником 

імпульсів 

2 2 
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8 Вивчення методу вимірювання 

швидкостей потоку рідини 

тензометричним датчиком 

2 2 

9 Дослідження ступеню нерівномірності 

розподілу осереднених швидкостей в 

поперечному перерізі потоку 

2 - 

10 Вивчення методів вимірювання 

гідродинамічного тиску на стінки 

напірних водоводів 

2 - 

Разом: 20 10 

 
6. Самостійна робота 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п Назва теми 

кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1 Загальні відомості про гідравлічні 

дослідження та методи візуалізації течій 
8 13 

2 Основні методи дослідження 

характеристик потоку на гідравлічних 

установках та стедах 
10 14 

3 Характеристика діючої системи 

організації і проведення гідравлічних 

досліджень 
10 14 

4 Технологічна схема і основні елементи 

гідравлічних лабораторій 
10 14 

5 Загальне обладнання гідравлічних 

лабораторій та установок 
10 14 

6 Методи визначення основних параметрів 

потоку 
8 12 

7 Прилади та апаратура для вимірювання 

характеристик течій рідини і газу 
7 12 

Разом: 63 93 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

Звітом про самостійну роботу вивчення дисципліни «Методи та 

прилади візуалізації течії» є конспект за темами, вказаними у п.6.1., 

обсягом 4-6 сторінок. 
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Звіт про самостійну роботу студенти оформлюють на 

паперовому носії формату А4 або А5 в рукописній або друкованій 

формі. Захист звіту відбувається у терміни, визначені викладачем. 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „Методи і прилади 

візуалізації течій” використовуються інформаційно-ілюстративний та 

проблемний методи навчання із застосуванням: 

− лекцій у супроводі плакатів; 

− проведення лабораторних робіт; 

− обробка експериментальних даних лабораторних робіт з 

використанням комп’ютерних програм; 

− розв’язування задач; 

− виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

складання графічних схем. 

8. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється шляхом діагностики успішності 

навчання за допомогою проведення двох проміжних тестувань та 

експрес-опитування на кожному практичному (лабораторному) 

занятті. Оцінюються: 

• якість відвідування студентами занять; 

• якість і своєчасність виконання індивідуальних завдань; 

• якість і своєчасність засвоєння кожного змістового модуля. 

Застосовується система заохочення студентів за виконання 

додаткових видів робіт (підготовка рефератів, доповідей на наукову 

конференцію тощо). 

Підсумковий контроль знань здійснюється на заліку за допомогою 

проведення тестування. 

Для діагностики знань використовується система ЄКТС, яка 

передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної діяльності студента. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування  Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

20 20 20 20 20 

60 40 

                Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

Інформаційні  ресурси  у  цифровому  репозиторії  /  [Електронний  

ресурс].  – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Методи та прилади візуалізації течії» 

студентами спеціальності 145 - «Гідроенергетика» усіх форм 

навчання. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8043.  

11. Рекомендована література 

Базова 
1.  Водомерые устройства для гидромелиоративных систем. – 

Под ред.  А.Ф. Киенчука. – М.: Колос, 1982. – 144 с. 

2. Избаш С.В. Основы лабораторно-опытного дела в 

гидротехнике. – М.- Л.:ОНТИ НКТП, 1938. – 228с. 

Допоміжна література 

1. Науменко І.І. Гідравліка. – Рівне: НУВГП, 2005. – 475 с. 

2. Леви И.И. Моделирование гидравлических явлений. – Л.: 

Энергия, 1967. – 236 с. 
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3. Лятхер В.М., Прудовский А.М. Гидравлическое 

моделирование. – М.: Энергоатомиздат , 1984. – 392 с. 

4. Угинчус А.А., Бомбчинский В.П. Контрольно-измерительная 

аппаратура гидротехнических сооружений. – М.: Госстройиздат, 

1954. – 260 с. 

5. Вилькер Д.С. Лабораторный практикум по гидромеханике. – 

М.: Физматгиз, 1959. – 352с . 

6. Казарян С.М. и др. Лабораторный практикум по гидравлике, 

гидравлическим машинам и гидроприводам. – Ереван: Луйс, 1984. 

– 319 с. 

7. Вильнер Я.М., Ковалев Я.Т., Некрасов Б.Б. Справочное 

пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. – 

Минск: Вышейшая школа, 1976. – 416 с. 

8. Рауз Х. Механика  жидкости для инженеров – гидротехников. 

М. – Л.: Госэнергоиздат, 1958. – 368 с. 

9. Эббот М.Б. Гидравлика открытого потока. – Вычислительная 

гидравлика. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 272 с. 

10. Гидравлические лаборатории СССР. Краткий справочник. М.-

Л.: Энергия, 1965. – 276 с. 

10. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценки их  

устойчивости. – М.:   

      Колос. 1967. – 180 с. 

11. Бируков Б.В., Данилов Н.А., Кивилис С.С. Точные измерения 

расхода жидкостей. – М.: Машиностроение, 1977. - 144 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1.  Веб-старінка АТ «Банкомзв’язок»/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.bkc.com.ua.  

2. Веб-сторінка ПрАТ «Укргідроенерго»/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://uge.gov.ua.  

3. Веб-сторінка ТОВ «Спецтехномоніторинг»/ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.st-monitoring.com. 

Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka. 

4. Плачков І.В. та ін. Науково-пізнавальне видання «Енергетика: 

історія, сучасність і майбутнє». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://energetika.in.ua/ua/ 
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5. Каталог гідрографічного та гідрометричного обладнання. 

Вимірювачі швидкості течії. / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.demetra5.kiev.ua/ua/catalog/izmeritely_skorosty_techeniya. 

 

 

Старший викладач кафедри 

гідроенергетики, теплоенергетики  

та гідравлічних машин                                                       Галич О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


