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Семестр

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Назва розділів, тем, зміст знань

Практичні заняття. 1-й семестр
Визначення фізичних параметрів
крапельних рідин.

Вид знань

Обсяг навчальних
аудиторних

2

Визначення гідростатичного
тиску в ємностях з різними
рідинами.
Визначення гідравлічних елементів
потоку рідини. Практичне застосування рівняння суцільності потоку.
Застосування рівняння Бернуллі
при визначенні параметрів потоку рідини.
Визначення режимів руху рідин.
Визначення втрат тиску на гідравлічних опорах.
Визначення параметрів витікаючих
рідин через різні отвори і патрубки.
Розрахунок циркуляційної насосної
установки

2

Визначення параметрів стану
речовини.
Визначення абсолютного, надлишкового та вакуумметричного
тиску газоподібних рідин.
Розрахунок термодинамічних
властивостей ідеального газу.
Розрахунок фізичних властивостей природного газу

2

2

2

2
2
2
2
2

2

2
2

Семестр

Назва розділів, тем, зміст знань

Вид знань

Обсяг навчальних
аудиторних

14.

Визначення теплоємності газів

2

15.

Розрахунок параметрів реального
природного газу

2

16.

Розрахунок газопроводів

2

17.

Аеродинамічний розрахунок
повітропроводів

2

18

Залік

1
Всього за
навч. рік

35

Годин
самостійни
х

Форма контролю

Основні вимоги до знань і
умінь з даної теми програми

Література

Індивідуальна
робота студента.
Оформлення звіту
по лаборат. роботі.

Знати фізичні параметри
рідин та в'язкість рідин.
Вміти визначати в'язкість
крапельних рідин.

Методичні
вказівки до
лабораторної
роботи

Оформлення і
здача звіту.

Знати рівняння Бернуллі
для потоку ідеальної та
реальної рідини; вміти
визначати практично
параметри потоку рідини

Методичні
вказівки до
лабораторної
роботи

Оформлення і
здача звіту.

Знати особливості режимів руху рідин;
вміти визначати число
Рейнольдса.

Методичні
вказівки до
лабораторної
роботи

Оформлення і
здача звіту.

Знати види гідравлічних
опорів; вміти визначати
втрати
тиску
на
гідравлічних опорах тертя.

Методичні
вказівки до
лабораторної

Оформлення і
здача звіту.

Знати види місцевих
опорів; вміти визначати
втрати тиску на місцевих
опорах.

Методичні
вказівки до
лабораторної
роботи

Оформлення і
здача звіту.

Знати особливості витікання рідини через
різні отвори та патрубки; вміти визначати
параметри витікаючої
рідини.

Методичні
вказівки
лабораторної роботи

роботи

