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1. Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання
Передумови для вивчення дисципліни "Математичне моделювання аерогідродинамічних процесів" є набуття теоретичних знань та практичних навичок за
такими дисциплінами:
- Технічна механіка рідини і газу;
- Тепломасообмін;
- Термодинаміка;
- Основи гідравліки і аеродинаміки;
- Аеродинаміка вентиляції
- Опалення;
- Вентиляція;
- Кондиціювання повітря.
Метою дисципліни "Математичне моделювання аеро- гідродинамічних
процесів" є формування у майбутніх спеціалістів основних професійних
компетентностей:
- Ефективно вести діяльність відповідно до обраним профілем на основі знання
нормативної бази та володіння методами наукових та інженерних вишукувань.
- Вміння працювати з довідковою інформацією. Вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми.
- Реалізації складних завдань у професійній діяльності за рахунок готовності
використовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у
професійній діяльності.
- Застосовувати методи математичного аналізу і моделювання.
- Теоретичного і експериментального дослідження у фізиці, хімії, екології
Програмні результати навчання:
знати:
- призначення програмного комплексу ANSYS і коло завдань, що вирішуються
за його застосуванням;
- знайомство з можливостями програми при твердотільному 3D моделюванні;
- способи взаємодії ANSYS з іншими інженерними пакетами;
- типи граничних умов, підтримуваних пакетом ANSYS;
- математичні моделі, які підтримуються пакетом ANSYS;
- основні параметри розв'язувача;
- способи відображення результатів розрахунку;
- принципи організації паралельних обчислень на базі пакета ANSYS.
володіти:
- навичками роботи з інтерфейсом пакета ANSYS;
- прийомами, що дозволяють скоротити час вирішення.
вміти:
- вирішувати типові завдання гідро газодинаміки за допомогою програмного
комплексу ANSYS.

2. Програма навчальної дисципліни
2.1. Лекції
№п/п

Назва тем, змістовних блоків та модулів

1
1.1
1.2

2
Історія програми ANSYS, її можливості, інтерфейс
Створення засобами ANSYS геометрії елементів
систем опалення, вентиляції та кондиціонування
повітря (трубопроводу, повітропроводу, трійника,
хрестовини і т.д.)
Витяг з бази даних програми Easy Product Finder 2 3D
креслень у форматі dwg різного призначення.
Перетворення 3D геометрії розподільника повітря
дифузора програмою ANSYS
Перетворення 3D геометрії активної холодної балки
(Chilled beams) або фанкойла програмою ANSYS
Всього

1.3
1.4
1.5

Кількість годин
денна
3
4
2
4

2.2. Лабораторні заняття – програмою не передбачено

2
4
4
16

2.3. Практичні заняття.
№п/п

Назва тем, змістовних блоків та модулів

1
1.1

2
Створення засобами ANSYS геометрії елементів
систем опалення, вентиляції та кондиціонування
повітря (трубопроводу, повітропроводу, трійника,
хрестовини і т.д.)
Перетворення 3D геометрії розподільника повітря
дифузора програмою ANSYS
Перетворення 3D геометрії активної холодної балки
(Chilled beams) або фанкойла програмою ANSYS
Всього

1.2
1.3

Кількість годин
денна
3
4
6

4
4
14

2.4. Самостійна робота
№
п/п
1
2
3
4
5

Зміст роботи

Закріплення матеріалу лекцій
Виконання індивідуального завдання
Підготовка до практичних занять
Підготовка до проміжного контролю
Підготовка до заліку
Всього

Кількість годин
денна

16
12
16
16
28

3. Тематика індивідуальних та/або групових завдань.
Передбачено виконання розрахунково-графічної роботи.
Розрахунково-графічна робота передбачає створення 3D креслення
трубопроводу, повітропроводу, трійника, хрестовини, розподільника повітря
засобами вбудованими в програмний продукт ANSYS. Графічна частина має
формат А-4 містить проекції обраного елемента в різних площинах. Методичні
рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи представлені в
методичних вказівках [17].
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь
яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають
збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється
у вигляді усної бесіди з викладачем.

4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
4.1 Мінімальний рівень оцінювання для «заліку» за навчальною дисципліною
«Математичне моделювання аеро- гідродинамічних процесів» складає 60
балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання

Мінімальна
Кількість у кількість балів
семестрі
1
10
10

Вид контролю

-

Розрахунково-графічна робота
Активність роботи на практичних заняттях
Контроль знань:
Поточний контроль знань (стандартизовані
тести)
Підсумковий контроль знань – залік
Разом

2

10

1

30
60

Перелік засобів з максимальним пороговим рівнем оцінювання
Засоби оцінювання
Вид контролю
Розрахунково-графічна робота
Активність роботи на практичних заняттях
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести)
- Підсумковий контроль знань – залік
Разом

Кількість у
семестрі
1

Максимальна
кількість балів
20
20

2

20

1

40
100
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