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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі  

 Кількість кредитів – 5,0 годин - 150 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні лабораторні 

денна 50 20 16 14 

заочна 24 6 4 6 

Самостійна робота, годин Денна -100  Заочна - 126 

Розклад занять 

  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
      Навчальна дисципліна «Термоекономічний аналіз енергетичних машин та установок» 

являється однією з дисциплін факультативного (вільного) вибору студентів, при вивченні 

якої досліджується та аналізується  термоекономічний метод   при проектуванні, 

експлуатації та оптимізації теплоенергетичних та холодильних систем з різними за якістю 

та кількістю енергетичими потоками. 

    Термоекономічний аналіз являється сучасним методом техніко економічного аналізу  на 

основі   універсальної термодинамічної функції – ексергії . Метод знаходить широке 

застосування при проектуванні та оптимізації енергетичних машин і установок , в яких 

мають місце перетворювання енергетичних потоків різної  якості. 

      Застосуванні ексергії дозволяє визначати енергетичну цінність різних за якістю 

енергетичних потоків та розраховувати усі витрати   при мінімізації загальних затрат  

суспільно – необхідної праці при оптимізації процесів та розподілені собівартості 

енергетичних потоків в різноманітних енергетичних машин та установок. 

 

  

2. Мета навчальної дисципліни 

     Засвоїти базові основні методи техніко-економічного аналізу енергетичних машин та 

установок    є засвоєння  методів визначення оптимальних умов проектування та  режимів 

експлуатації енергетичних машин та установок на основі компромісного порівняння 

термодинамічних та економічних показників. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати :  

http://cryotech.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://rozklad.ontu.edu.ua/departments_all.php?page=teacher&teacher=784


- загальні вимоги при проектуванні та оптимізації теплоенергетичних та холодильних 

систем,  

- методи та засоби порівняння різноманітних енергетичних продуктів; 

- основні методи  термодинамічного аналізу енергетичних установок та відповідний 

аналітичний апарат ; 

- термодинамічні застави універсальної термодинамічної функції ексергії  та основи    

ексергетичного аналізу.; 

- способи та методи розрахунку приведених витрат 

- основні напрямки та положення термоекономічного аналізу при розробках та 

оптимізації енергетичних машин та установок. 

 

вміти:  

- розраховувати ексергетичну цінність різноманітних енергетичних потоків та складати 

рівняння ексергетичного балансу,  

-  розраховувати ступінь термоекономічного рівню відповідно призначення та 

особливостей установки; 

- розраховувати приведенні затрати по відношенню до початкового ексергетичного 

потоку та графічно їх  відображати  в узагальненому виді; 

- побудувати термоекономічну модель установки та визначили цільову функцію 

оптимізації , як. рівень техніко економічної ефективності 

- розробляти методи підвищення ефективності енергетичних машин та установок на 

основі термоекономічної моделі установки 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної 

доброчесності Одеського національного технологічного університету» та 

«Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач   /ПІДПИСАНО/      Валерій ЯРОШЕНКО 

 

 

Завідувач кафедри    /ПІДПИСАНО/           Юрій СИМОНЕНКО 
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