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методами математичної фізики.
Завдання:
- вивчення методів моделювання технічних систем;
- оволодіти навиками моделювання теплофізичних та механічних явищ у
механічних системах;
- вивчити основні крайові задачі для моделювання динамічних явищ, що
супрводжують виготовлення та експлуатацію технічних систем;
- оволодіти методами моделювання які описують просторовий стан механічних
систем;
- вміти ставити та розвязувати модельні задачі, що описують стан механічних
систем.
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Тематика дисципліни
Тема 1. Загальні питання теорії
Тема 2. Використання звичайних диференціальних рівнянь для моделювання
технічних систем
Тема 2. Рівняння параболічного типу та їх використання в моделюванні теплофізичних
явищ у технічних системах
Тема 3. Рівняння гіперболічного типу та їх роль в моделюванні динамічних явищ в
технічних системах
Тема 4. Рівняння еліптичного типу та їх застосування у моделюванні механічного стану
технічних систем.

С

Стиль та методика навчання
Лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота

Організаційнометодичні форми
вивчення
Форми
контролю
D

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, екзамен

E

Основні результати навчання
РН16. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу
при визначенні складності досліджуваного об’єкту
РН20. Вміти аналізувати сучасні технологічні процеси проектування та виготовлення
обладнання галузевого машинобудування.
РН27. Вміти визначати показники надійності, якісні характеристики випадкових
величин, проводити аналіз надійності технічних систем.
РН32. Вміти оцінювати інноваційні потенціали проектів.
РН35. Вміти застосовувати системи автоматизованого проектування для вирішення
проектних задач.
РН36. Застосовувати знання і вміння для розв’язання задач синтезу та аналізу
елементів та систем в області розрахунку та конструювання обладнання для
переробки та розподілу нафтопродуктів.

Компетентності
ЗК12. Здатність до аналізу та синтезу.
СК1. Здатність вибирати та застосовувати аналітичні та чисельні методи при
розробці математичних моделей машин, приводів, обладнання, систем,
технологічних процесів в машинобудуванні
СК14. Здатність використовувати інноваційні методи при розрахунку та технікоекономічному обгрунтуванні конструкцій виробів відповідно до технічного завдання.

