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OCHOBHI ЗАДАЧI ДОДЛТItОВОГО I}СТУПНОГО IСПИТУ

Вступний iспит ставить задачу оцiнити комплекс теоретичних знанъ,
отриманих вступником у перiод навчання на квалiфiкацiйному piBHi магiстра,

рiвенъ творчого Nlислення, умiння синтезувати знання окремих дисциплiн для
самостiйного рiшенняt практичних задач в областi холодильноi, вакуумноi та
компресорноi технiки, систем кондицiювання.

Перелiк питань, який пропонусться, систематизовано по рiзноманiтним
взаемозв'язаним сторонам дiяльностi фахiвця та охоплюе Ti теоретичнi
основи, а також питання застосування отриманих теоретичних знанъ для
рiшення практичних задач. Питання, якi мiстяться в екзаменацiйних бiлетах,
покликанi виявити знання з ycix видiв дiяльностi майбутнього спецiалiста у
рамках навч€uIьних дисциплiн, якi вивчаJIися магiстром. Itожний
екзаменацiйний бiлет мiстить питання за програмою вступного додаткового
iспиту, яка приводитъся нижче.

порядок пl,овЕдЕннrl додлтItового вступного Iспиту

Прийом вступ}Iого iспи,гу псr cttellia;rbHoc,гi з,цiйсtrtсlе,l,ьсяt приймаJIьноIо

фаховоItl ек:]амеI]ацiйгrоrо Koп,ticiclo.
I3ступлIiй iспит проводиться для aбiTypicHTitl вiдповiдrtо до затверджеFIого

приймальноtо Kortic icro t,рафiку. Пере2д iсttитом проводrIтLся консультацiТ, яtкi

шризванi допомогги у пi/lготовцi до iсгrиту, IIадаIоть вiдповiдi на oKpeMi
I]итаIIIrI програN,I и Bc,гylll] ого i с rl иr,у.

Вступний iспит IIроl]одиться I] усrriй формi. Резу;tь,гати встуlIного
випробуваIII{rI оголоIпуIотLся гtрийма;lьl-tоtо KoMicicro у той rKe день.

пврЕлIIt питАнL додлтItовоi пl,огl,Ами

1. тЕхнILIFIл тЕl,модиtIАмIкл

1, Термодинамiка та if плетод. Параметри cTaFIy, 11оняття про терN.tодиlIамiчнi
процеси.
2. Iдеальнрtй газ, Закоitи iдеального газу. Сумiшi iдеальних газiв.
З. Перший закон термодинамiки. Теплота. Дослiд frкоуля. Еквiвалентнiсть
теплоти i роботи. Закон збережелtня та перетворення енергiТ.
4. Внутрiшня еrтергiя та зовttiшня робота. Ентальпiя. Рiвняння IIершIого

закону терN.,Iодинамiки.
5. Щругий закоп термодиLlамiкlт. I_{икллt. Попятr,я терл.тiчгrого ККЩ. {жерела
теплоти. Оборотнi та необоротrri процеси. Форп,rулловання другого закоНУ

термодинапцittи.
б. L\икл ItapHo. Теорема Карно. Терплодинаtчtiчна ш]кала температур.



7. Ентропiя. Змiна ентропiТ в необоротних процесах. Об'сднане рiвняння
першого i другого законiв термодинаплitси. Еr-rтропiя i теlэмодинамiчна
йMoBipr-ricTb.
8. ffиференцiальнi рiвняrrrrя термодилламiки. OcHoBHi пtатемати.лнi методи
термодинаt,titсрt. Рiвняння i\4аксвелла, tIacTKoBi гrохiдrтi внутрirrrнъоТ енергiТ та
ентальпiт. Теплосмностi.
9. Рiвновага терN4оltиIтапцi.tних систеN4 i (lазовi переходи. Гомогенгli i

гетерогеннi термолинамiчнi систеI\.tи.
10. Термоди1-1ап.ti.lна рiвноrзага. Ушtови (lазового рiвноваги. Фазовi переходи.
Pi вняння Itлапеiiрона - Клаузiуса.
1 1. Термодинамiчнi властивостi речовиrr. Термiчrri та калори.tнi властивостi
рiлин, Критична точка. Рiвгtllння Ван-дер-ваальса. Термiчнi та ка;торичнi
властиl]остi реальнlлх газiв i вологого повiтря. Рiвняння стану реальних газiв.
12. Термодинашлiчгti властивостi peLIoBиI{ на лiнiТ фазових перехолiв i в
критичнiй точцi. Термодинамiчнi властивостi речовини в метастабiльних
станах.
1З. OcHoBHi термодлtнамiчl,лi процесr.т. [зохорлtий проrlес. lзобарrtий процес.
IзотерrrлiчгIлтй проr{ес. Полiтропнi процеси.
1,4. f{роселловаFII{я, et|eKT Щжоуля - Тошлпсона. Адiабатичне розширення
реалпьного газу в Baкv)i]\l (прошес f{х<оуля). Процес зь,tiшуванrIя. ГIрошеси
стиснення в ltoN{пpecopi.
i5. Гiроцеси вl]току газiв i рiдин. Парашлетри галь]\,1ування. Сопло, лисРузор.
Повниr1 i статичний тисtс. Рiвняння Бернуллi" Число N4axa. Показник адiаба,ги.
16. Терп,rодrлнап,тiчгli ll1.IKJlи. 'Гермiчний ККД. Ексергirr. L{иrсли ItapHo. Отто.
flизеля, Брайтона.
17" Холодильtli цикли. Зворотнi тегtловi цикли i процеси. Холодильнi
установки. IJикл повiтряtлоi холодильноТ установки. L{икл парокомпресiйноТ
холодильноi установки" IJикл пароех(екторноi холодильt+оТ ycTattoBки.
18. Поняття про t{икJI абсорбшir:iноТ холодильltоТ устаЕ{оRки. L{лткл

термоелектричноТ холодлIльноТ устаrrовки. 11риrrrrип роботи теплового FIacoca.
19" L{икли паросиJIоl]их устаIIовок. L{икrr PeHKiHa: схема та г,рафiчrrе
вiдображення в лiаграмах cTaI"Iy. N4етоди пiдвиrценtrt термiчного коефiцiсrrту
кориспоТ дiТ. Подвiйrrий rrерегрiв пари.
20, Регеrrерацiяr тспло,[и. як заI,аJILrtий мс,гсlд пi/IвишIеIIIIя коефir.liсгrтiв ,гермо-

трансформацiТ циклilз, Регеперативtlий IIикJI KaprIo. Регеrtераtliя r,еплоти в

ttиклi PerIKiцa,
21 . Теплофiкаr-riйнi, парогазовi та бirrарнi IIикли теIIлосилоl]их ycTaEIoBoK,
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2. тЕплоIuАсооБмIн

1. Теплопровiдr,Iiсть. РiвtIяtlItя зберея<еIIня енергiТ, закон Фур'с, крайовi умови
задач теплопровiдrrостi. lVIехаIлiзм TeпJIoпpoBilttlocTi речоI]иFI в TI]ep/{oMy

(кристалiчному i аморфгrому), рiлкому ,га газоподiбFIому станах,
'ГеплопровiдtIiсть через плоску с,гirtку. Чис;lо Бiо.
2. Itоефiцiеrrт теплопередачi. 'Геплопровiдrriсть через чилiндричну cTiHKy,
критичний :riaMeTp iзо-lr,яrцiТ. I-{ес,гацiошар[Iе темпера,гурне поле I] плоскiй
пластинi, регулярrrий режиN{ охолоджеIII-Iя (Iлаrрiвагrr-rя) Ti"lt. N4eTo.ll

перемноженнrI pirrreHb.
З. Itоtлвек,гиtзlлий теп-тtообrtiIt l] одIIокомпоIIецтному середовиlчi. Рiвняtннlt
збережелtнrl маси, iмпульсу i еrrергiТ в суцiльному сереловиш,ti. Емпiричнi
закоFIи перенесенI{я (I-Il,toToIla. Фур'с. cDiKa). Привелеttrlя рiвtляtIь Jto
безрозмiрноt-о виглrIду, KplrTeoiT подiбr-rостi" Фiзичний cettc чисел подiбl;ос,гi
коIIl]ективI{о го 1,е п"ц о \1 ас оо б br i ну. По,гр i йн а аналогiя.
4,'I'еплообмiн при зовrIiшlrьопtу об,гiканнi ,гi;rа, Система рiвtляt,tь тегIJIоI]ого

приграпичIIого шару. Аlrалiз теплообмiну tIри ламiнарному плинi в

приграi{ичному шарi N,{етодами розмiрrrостей. СпiввiдношеЕIнrI для
розрахуIIку теплообпriну при рiзrrих чисJIах Праttдтлrr. YMoBtti ,гоtзtциtIи

приIраничIIого шару. Ir;тегрzut1,Ili рitзttяtt"ltlя iмпульсу та еr,rергiТ.

5. Перехi/I ;laMitlaprroT течiТ rз турбуJIеIIтIIу, вплиI] гrа турбулентtlий перехiл
rrараметрilз набiгаtочого llо,гоку, масових сиJI, характеристик об,гiчноТ
гlоверхIti, Теоретичнi та експериме}IтaлLпi аспекти переходу ламiнарrtоТ течiТ
в турбулеIIтI-Iу.
6. ОсередненнrI pitзttltlItrяl руху та еIIергiТ дtля турбулегr,гlлоТ ,гечii. С,груктура
пристiнковоТ турбулентноТ областi. огiя Рейнольдса для теплообмiну
при турбулентнiй течiТ в при|ранич rM} шарi, ii модернiзованиЙ BapiaHT
(лвошарова схема), розрахунковi спiвв шення для тепловlддач1.
7. Конвективний теплообмiн при ких швидкостях течii. Адiабатична

вiдцгtовлепIшt, N,Iетоди розрахунку
тепловiддачi. Теплообмiн при поперечному обтiканнi цилiндра та пучкiв
труб.
8. Теплообмiн при течii рiдини ts канаJIах. Математичний опис,
середньомасова швидкiсть i температура. Стабiлiзований теплообмiн при
граничних умовах 2-го роду. Профiлi швидкостi, температури, теплового
гIотоку при ламiнарнiй i турбулентнiй течiТ.
9. Теплообмiн при ламiнарнiй течiТ рiдини в початковiй термiчнiй дiлянцi
круглоi труби. Початкова гiдродинамiчна дiлянка. Стабiлiзований теплообмiн
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при ламiнарнiй течii. Стабiлiзований тегtлообмiн при турбулентнiй течii.
вплив змiнностi властивостей рiдини на теплообмiн при течiт крапельних
рiдинiгазiввтрубах.
10. Теплообмiн при вiльнiЙ конвекцiТ. Механiзм i математичний опис,,
наближення Буссiнеска. Розвиток приграничного шару на вертикальнiй
плоскiЙ поверхнi, розрахУнок коефiцiента тепловiддачi. Вiльна конвекцiя на
поверхнi горизонт€tльного цилiндра i сфери. Вiльна конвекцiя в замкнутих
об'емах; теплопередача через прошарок.
1 1. ТеплОобмiн при фазових перетвореннях. Математичний опис i моделi
двофазних середовищ. Нерiвновага на мiжфазних границях, квазiрiвноважне
наближення.
l2. Плiвкова та IФапельна tсонденсацiя. Теплообмiн при плiвковiй
конденсацiт на вертикztльнiй поверхнi: рiшення Нуссельта, аналiз основних
припущень. Конденсацiя на поверхнi горизонт€UIьного цилiндра. Конденсацiя
рухомогО пара. Якiснi закономiрностi крапельноi конденсацii.
13. ItипiНня рiдиН. Умови зародження парового зародка в об'смi перегрiтоТ
рiдини i на твердiй поверхнi нагрiвання. OcHoBHi закономiрностi росту i
вiдриву парових бульбашок. <крива кипiння>>. Теплообмiн при
бульбашковому кипiннi у вiльному об'емi, теплообмiн при плiвковому
кипiннi. Кризи кипiння у вiльному об'емi.
14" Режими течii двофазних потокiв в трубах. Характер змiни
середньомасовот температури рiдини, температури стiнки, витратного
масового паровмiсry по довжинi каналу, що пiдiгрiваеться. Itипiння
недогрiтоi до температури насичення рiдини. Криза тепловiддачi при кипiннi
у трубах.
15. CyMicHi процеси тепломасопер Загальна характеристика процесiв
lrеренесення маси i енергiТ. Склад ttti, лифузiйr-Ii потоки, ttсlефiчiеIlт,
дифузiТ. ПеренесеннrI еFIергii та iмпу у сумiшi. Аналогiя процесiв тепло- i
масообмiну. {ифузiя, що
хiмiчноi реакцiею.

гомогенною або гетерогенною

16. Теплообмiн випромiIlIоваIIням. OctloBtti поLIят.гrI ,га закони
випроплiНIованIIrI. Прирола випромir{IоваI{IIя. Irtтегральtла та спектраJIьпа
ЩiЛЬШiСТЬ llОтокУ lзигtроп.til{IоваIIIIrt. Пог;тиrtаIоr{а, вiдбивrrа та пропyскна
спроможлtiс,гь,гiл. АбсолIотI,Iо чорIIе r.i;ro.
17. Закоrrи теIrлового виllромiнIовалrня (Планка, Вина. CTetParra - БолыdмаI{а,
ItiРХГОфа, JIаМберта). Rипрсlмiltlillзаtlllя реалLl-tих ,гiл. Радiацiйнi властивостi
реалыIих матерiа-llirз. ТеплообмiIl випромiнIованI{ям в дiатермi.{ному
сереловиrrдi. Геометрirr IзипромittlоваIIня (.llокальrli та серелrri ку,говi
rtоефiцiенти). Зонzutьгlий Mel,oll розрахуIJItУ ,гегt.пообь.tiну в сисr.емi ,гi:r.

роздiлеlrих прозорим сере/]овиI I{eM.
l8. Гепrrообмilт випромiнIоваIILIям I] поглинаIочих i випромiнIсltочих
середовИщах. l}ипромi}IIоI]аI,Iня i погllиitаIIня в газах. R-шасItе вигtромitilоваIII-IrI
газу. N4етодIи розрахунку,гепJlоOбмirlу-.
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OCHOBHI КРИТЕРIi ОЦIНКИ ЗНАНЪ

Оцiнtованtrя додаткового I]ступIIого випробування здiйснIосться за
рiвнем,.зараховаIIо",,,I{е зараховаIIо".

Вступ1,Iик, який отримаI] за додаткове I]cTyIIIIe випробувалIшя рitзеt-tь ., не
ЗаРаХОВано" Ile Jlollycкac,гLcrl /lo IIас,гуIIIIих вступII14х випробуваrrь i
позбавл;tсться права учас,гi в KoHKypci.

Програма вступного iспиту до аспiрантури на здобуття ступеня доктора
фiлософii зi спецiальшостi 144 <<Теплоенергетика>>

з галузi знань 14 <Електрична iнженерiя>
розглянута на засiданнi випусковоi кафедри термодинамiки та
вiдновлtовальноТ епергетики протокол JФ Z вiдt ( Ц ))

р.

березня 20t8

В. о.завiдувача кафе.ltри тсрмодинамiки
та вiдновJIIовалI)[IоТ еttергеl,ики
д.т.н., доц. Б.В.Itосой

Програма вступного iспиту до аспiранryри на здобуття ступеня доктора
фiлософii зi спецiальностi 144 <<Теплоенергетика>>

з галузi знань 14 <Електрична iнженерiя>



розглянута та затверджена на засiданнi Науковот ради Навчально-наукового
iнститутУ холоду, крiотехнологiй та екоеНергетики iM. В.С.Мартиновського
протокол j\Гs 5 вiд <<29>> березня 2018 р.

Голова науковоi ради HHIXKE
iM. В.С. Мартиновського
д.т.н., доцент Б.В. Косой

Узгоджено:
ГIроректор з науковоТ роботи Н.М. Поварова


