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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

МОЖЛИВОСТЯМИ ПОТУЖНОГО СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО  
ПРОДУКТУ ANSYS, ЩО ДОЗВОЛЯЄ МОДЕЛЮВАТИ АЕРО-

ГІДРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯКІ ПРОТІКАЮТЬ В ЕЛЕМЕНТАХ 

СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ 

ПОВІТРЯ.  
 

Програмні результати навчання: 

ПРН2. Використовувати науково-технічну іноземну літературу зі спеціальності, 

складати науково-технічну документацію іноземною мовою; спілкуватися на 

професійні теми іноземною мовою. 

ПРН4. Проектувати системи теплопостачання, в тому числі з використанням 

теплонасосного обладнання. 

ПРН6. Проектувати та реалізовувати проекти з кліматизації 

багатофункціональних, складних за змістом, цивільних будівель. 

ПРН7. Виконувати теплотехнічні, аеродинамічні розрахунки з використанням 

САПР щодо застосування різноманітного сучасного обладнання 

теплогазопостачання і вентиляції. 

ПРН8. Проектувати складні,  змішані системи вентиляції. 

ПРН11. Обробляти дані за допомогою спеціалізованих сучасних методів та 

засобів, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри. 

ПРН 20. Демонструвати навички вибору оптимальних технологій, пристроїв і 

матеріалів для вирішення завдань забезпечення мікроклімату, або вибору 

інженерних систем. 
А саме 
знати:  

- призначення програмного комплексу ANSYS і коло завдань, що 
вирішуються за його застосуванням;  

- 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. 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п Назва тем 

Кількість годин 
 

лекції практичні самостійна 
 

 

1.1 Основні теоретичні положення та методи, на підставі 

яких здійснюється моделювання та чисельний аналіз 

в програмі ANSYS 

2  8 
 

 

 

1.2 Введення в методологію CFD. Структура інтерфейсу 
ANSYS FLUENT. 2 

2 8 
 

1.3 Граничні умови в ANSYS FLUENT. 2 8 
 

1.4 Питання точності  і збіжності  чисельного  рішення. 

Налаштування розв’язувача. 
2 4 8  

 

1.5 Моделювання турбулентності. 2 2 8 
 

1.6 Моделювання процесів теплообміну. 2 2 8 
 

1.7 Функції користувача (UDF). 2 2 8 
 

1.8 Складні фізичні моделі. 2 2 8 
 

1.9 Моделювання нестаціонарних течій. 2 4 8 
 

1.10 Обробка результатів розрахунку.  4 8 
 

 Всього 16 24 80 
 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "заліку" за 

навчальною дисципліною «Особливості математичного моделювання програмним 

комплексом ANSYS» складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 10 20 

Активність роботи на практичних заняттях  10 20 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 

(стандартизовані тести), або 
2 10 20 

- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань, залік 
1 30 

40 

Разом  60 100 
 

Передбачено  виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) . 
 

Розрахункова частина РГР складається з вступу, опису завдання, 

підготовки, вибору розрахункової сітки і моделі, граничних умов, рішення і 

відображення результатів попереднього рішення, адаптування сітки і висновок. За 

допомогою програмного комплексу ANSYS розраховуються епюри розподілу 

швидкостей повітря, тиску і температур в одному елементів систем опалення, 

вентиляції та кондиціювання повітря (трубопроводі, повітропроводу, трійнику, 

хрестовини). Графічна частина роботи (формат А-4) містить епюри швидкостей 

повітря, тиску і температури в різних перетинах елементів.  

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи 

представлені [20]. 
 

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. 
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вентиляції та кондиціонування повітря.  
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навантаження та енергії для будівель з системами кондиціонування повітря.  
23. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод 

розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, освітленні та 

гарячому водопостачанні. 


