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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами та практичними навичками що до проведення експериментального 
дослідження конвективного теплообміну у елементах енергетичного обладнання і зокрема у газових та парових турбінах. Розглянуто 
теорії подібності та теорія розмірностей, які є теоретичною основою теплофізичного експерименту. На прикладах опублікованих у 
вітчизняних та іноземних наукових виданнях розглянуто широко коло методів експериментальних досліджень теплообміну, 
проаналізовано узагальнення результатів та похибка експериментів. Особливий акцент зроблений на сучасних методах, що набули 
широкого поширення в останнє десятиліття. 

Мета та цілі 
Виробити у аспіранта теоретичні уявлення та практичні навички з застосування теорії подібності і теорії розмірностей, з методів 
проведення теплофізичного експерименту та вимірювання, ознайомитись та проаналізувати експериментальні дослідження 
теплообміну, які були проведені у вітчизняних та іноземних наукових закладах та університетах 

Формат Лекції, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для дослідження аеродинамічних і теплових процесів та 
вирішення практичних завдань в енергетиці. Вміти обробляти результати наукових досліджень. Аналізувати та обґрунтовувати їх у 
відповідності до наявних науково-технічних досягнень, а також представляти та обґрунтовувати результати запропонованих рішень 
на сучасному науково-технічному  та професійному рівні. 



Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 30 год., практичні заняття – 10,  самостійна робота – 80 год. 

Пререквізити «Тепломасообмін», «Системи охолодження газових турбін» 

Вимоги 

викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження 
дисципліни необхідно мати: лабораторний халат, лабораторний журнал. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з 
літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни 
потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не 
проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Історична довідка про розвиток 
теорії теплообміну 

Лекція 11 Визначення показників точності 
для довільної функції  
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Експериментальне дослідження теплообміну в 
обертовому радіальному конфузорі 

Лекція 2 Теорія подібності і моделювання 
процесів конвективного 
теплообміну 

Лекція 12 Визначення показників точності 
для довільної функції  

Експериментальне дослідження температурних 
напружень в моделі корпусу турбіни 

Лекція 3 Зменшення набору змінних 
теплофізичні експерименту за 
допомогою аналізу розмірностей 

Лекція 13 Дослідження тепловіддачі на 
турбінних лопатках  

Аналіз процесу тепловіддачі при охолодженні 
поверхні дисперсних газорідинним потоком 

Лекція 4 Обробка та узагальнення 
результатів дослідів 

Лекція 14 Експериментальне дослідження 
впливу конденсації пари на 
тепловий стан моделі 
зовнішнього корпусу турбіни 

Лічильно-імпульсний метод дослідження 
розподілу крапель за розмірами в дисперсних 
потоках 

Лекція 5 Основні методи вимірювань 
температури 

Лекція 15 Дослідження структури 
турбулентності в пограничному 
шарі за допомогою 
термоанемометра 

Дослідження теплообміну і тертя в прямокутних 
каналах з турбулізуючими ребрами 

Лекція 6 Основні методи вимірювань тиску 
та витрат рідини 

Практичне заняття 1 Обробка результатів вимірювань 
фізичних величин 

Потрійна аналогія Рейнольдса. Метод 
сублімації нафталіну для визначення 
коефіцієнтів тепловіддачі 

Лекція 7 Дослідження турбулентності за 
допомогою термоанемометра. 

Практичне заняття 2 Обробка результатів опитів з 
термоанемометром 

Використання техніки рідких кристалів для 
дослідження теплообміну при ударі струменів 
об поверхню за умови поперечного течії повітря 

Лекція 8 Методи експериментального 
визначення коефіцієнтів 
тепловіддачі і теплового потоку 

Практичне заняття 3 Розрахунок коефіцієнтів 
тепловіддачі 

Індивідуальне завдання: Потрійна аналогія 
Рейнольдса. Метод сублімації нафталіну для 
визначення коефіцієнтів тепловіддачі 

Лекція 9 Природа експериментальних 
помилок і невизначеностей. 
Показники точності експерименту 

Практичне заняття 4 Апроксимація 
експериментальних даних  

Лекція 10 Показники випадкової помилки. 
Визначення випадкової помилки 
вимірювальної системи. 
«Найкращий» результат вибірки 

Практичне заняття 5 Визначення профілю швидкості у 
пограничному шарі 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Теорія подібності і моделювання процесів конвективного теплообміну; зменшення набору змінних теплофізичні експерименту за допомогою аналізу 
розмірностей; природа експериментальних помилок і невизначеностей. Показники точності експерименту;  потрійна аналогія Рейнольдса 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютери. Комплекс лабораторного та експериментального обладнання кафедри турбінобудування, що має статус «Національного надбання України». 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 
Оцінка за національною шкалою Н
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Бали нараховуються за 

наступним 

співвідношенням: 

• самостійна робота: 40% 

семестрової оцінки; 

• іспит: 60% семестрової 

оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 



 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


