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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Чисельні 

методи гідродинаміки корабля та об’єктів океанотехніки” складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в 

галузі “13 - Механічна інженерія”, спеціальності “135 - Суднобудування”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є чисельні методи 

гідродинаміки корабля та об’єктів океанотехніки . 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна ґрунтується на 

таких дисциплінах: Вища математика, Фізика, Теоретична механіка, 

Гідроаеромеханіка, Обчислювальна гідродинаміка. 

Забезпечує підготовку до вивчення навчальних дисциплін: Методи 

оптимізації форми корпусу судна та технічних засобів освоєння океану, 

Методи оптимізації рушійно-рульового комплексу суден та технічних засобів 

освоєння океану, Гідроаеродинаміка кораблів, суден та морських плавучих 

споруд, Математичне моделювання при проектуванні засобів океанотехніки. 

Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових 

модулів. 

1) Теоретичні основи чисельних методів розв’язування диференційних 

рівнянь гідродинаміки. Моделі турбулентності, аналіз та засоби 

використання. 

2) Постановка, та методи вирішення зовнішніх задач обтікання корпусів 

суден та об’єктів океанотехніки. 

3) Постановка, та методи вирішення внутрішніх задач для суднових 

машин, механізмів та систем. 

4) Постановка, та методи вирішення кінематичних і гідродинамічних 

задач руху суден, об’єктів океанотехніки та їх елементів. 
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Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ПК3. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу і контекстуалізації 

значного обсягу наукової інформації з різних джерел, інтерпретації резуль-

татів наукових досліджень. 

ПК5. Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі суднобудування, 

судноремонту та водного транспорту 

 

Програмні результати навчання 
 

РН10. Вміти застосовувати чисельні методи розрахунку в області 

суднової гідродинаміки (CFD) 

РН13. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну 

цінність та сприяє розв’язанню сучасних проблем суднобудування та водного 

транспорту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС. 

 

2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Класифікація методів розв’язування диференціальних рівнянь руху 

рідини та газу. Особливості руху багатофазних рідин. Крайові та початкові 

умови, та засоби їх формування. Класифікація моделей турбулентності, та їх 

вибір для певних задач гідродинаміки суден та їх елементів. Характеристики 

сучасних CFD комплексів, та технічна можливість їх реалізації. 

Змістовий модуль 2 

Зовнішні задачі обтікання суден. Граничні умови на вільній поверхні та 

чисельні методи їх урахування. Візуалізація розподілення тиску, поля 

швидкості та вільної поверхні. Визначення гідродинамічних сил, що діють на 

судно під час його поздовжнього руху з постійною швидкістю. Параметри 

динамічної посадки суден та їх залежність від часу. Позиційні та обертові 

характеристики суден та об’єктів океанотехніки. Засоби моделювання 
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процесів обтікання в CFD пакетах та методи оптимізації форми рухомих 

об’єктів. 

Змістовий модуль 3  

Внутрішні задачі гідроаеродинаміки в суднових машинах, механізмах 

та системах. Граничні умови, початкові дані та засоби чисельного 

розв’язування рівнянь руху рідин та газів. Особливості моделювання роботи 

насосів та вентиляторів як елементів суднових систем. Моделювання роботи 

елементів гідравлічних та пневматичних приводів. Визначення та мінімізація 

необхідної потужності двигунів для забезпечення руху рідин та газів в 

суднових системах та механізмах. 

Змістовний модуль 4 

Кінематичні рівняння руху твердих тіл у рідині. Сумісне розв’язування 

рівнянь руху тіла з 6 ступенями вільності  та рідини. Принципи і критерії 

вибору ступеню дискретизації простору і часу. Аналіз результатів 

досліджень та принципи мінімізації витрат на виконання розрахунків. Схема 

оптимізації елементів рушійно-стернового комплексу суден. Принципи 

верифікації результатів досліджень. Формування цільових функцій в задачах 

гідродинаміки та засоби знаходження їх екстремумів. 

 

3 Рекомендована література 

1. Ершов, Н. Ф., Шахверди Г. Г.  Метод конечных элементов в задачах 

гидродинамики и гидроупругости, Л. : Судостроение, 1984. – 240 с. 

2. Larsson L., Stern F., Visonneau M. Numerical Ship Hydrodynamics, 

Springer Netherlands, 2014. – 324 p. 

3. Роуч П. Вычислительная гидродинамика, М.: Мир, 1980. – 618 с. 

4. Pozrikidis C. Fluid dynamics : theory, computation, and numerical 

simulation, Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001. –  675 p. 
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4 Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

5 Засоби діагностики успішності навчання – захист лабораторних 

робіт, поточний модульний контроль (тестування), захист індивідуального 

завдання.  



Програма підготовки докторів філософії 
Чисельні методи гідродинаміки корабля та об’єктів океанотехніки  

120 год. / 4 кр. 
(15 год. лек., 15 год. лаб.р.) 

 
 
 

Плани лабораторних занять 
 

1. Принципи побудови 3D моделей суден, їх елементів та боксів, що 

імітують оточуючу їх рідину в САD системах (SolidWorks, Rhino 

Ceros, FreeShip+, MaxSurf) – 2 од. 

2. Створення проектів і виконання розрахунків зовнішнього обтікання 

суден та об’єктів океанотехніки в CFD комплексах Flow Vision та Flow 

Simulation  – 6 год. 

3. Створення проектів і виконання розрахунків внутрішніх задач 

гідродинаміки для елементів суден та об’єктів океанотехніки в CFD 

комплексах Flow Vision та Flow Simulation  – 3 год. 

4. Створення проектів і виконання розрахунків руху суден та об’єктів 

океанотехніки в CFD комплексах Flow Vision та Flow Simulation  – 

4 год. 

 



Програма підготовки докторів філософії 
Чисельні методи гідродинаміки корабля та об’єктів океанотехніки  

120 год. / 4 кр. 
(15 год. лек., 15 год. лаб.р.) 

 
 

Самостійна робота з курсу «Чисельні методи гідродинаміки корабля та 
об’єктів океанотехніки» включає такі форми: 
– опрацювання лекційного матеріалу; 
– підготовка до лабораторних занять; 
– виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт. 

 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Дослідження буксирувального опору водотоннажних суден; 
2. Дослідження буксирувального опору глісуючих суден; 
3. Оптимізація форми корпусу водотоннажних суден; 
4. Оптимізація форми корпусу глісуючих суден суден; 
5. Дослідження динаміки руху екраноплана на поверхнею води; 
6. Проектування пропульсивного комплексу суден чисельними 

методами гідродинаміки; 
7. Метод скінченних об’ємів; 
8. Методи дискретизації диференціальних рівнянь в частинних похідних; 
9. Дослідження динаміки руху екраноплана на поверхнею води; 
10. Дослідження ефективності застосування допоміжних пристроїв 

покращення ходовості морських транспортних суден. 
11. Застосування сучасних CFD пакетів для розв’язання прикладних 

задач гідродинаміки суден; 
12. Класифікація CFD пакетів, основні можливості, галузі застосування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Програма підготовки докторів філософії 
Чисельні методи гідродинаміки корабля та об’єктів океанотехніки  

120 год. / 4 кр. 
(15 год. лек., 15 год. лаб.р.) 

 
Завдання для поточного контролю 

 
Модуль №1 

 
1. Який режим руху рідини описує рівняння Навьє-Стокса? 

Варіанти відповідей: 
1) Турбулентний; 
2) Ламінарний; 
3) Будь який; 
4) Безвихровий. 

Правильна відповідь – 2. 
2. Який режим руху рідини описує рівняння Рейнольдса? 

Варіанти відповідей: 
1) Турбулентний; 

    2) Ламінарний; 
3) Будь який; 
4) Безвихровий. 

Правильна відповідь – 1. 
3. Який закон відображає рівняння суцільності?  

Варіанти відповідей: 
               1) Закон збереження енергії; 
               2) Закон збереження об’єму; 
               3) Закон збереження маси; 
               4) 2 закон Ньютона. 
                     Правильна відповідь – 3. 

4. Який з чисельних методів є найбільш точним?    
Варіанти відповідей: 
1) Кінцевих різниць; 
2) Кінцевих елементів; 
3) Кінцевих об’ємів; 
4) Аналітичний.   

Правильна відповідь – 2. 
           5.  Який з чисельних методів використовується в CFD пакетах Flow 
Vision та Flow Simulation? 

 Варіанти відповідей: 
1) Кінцевих різниць; 
2) Кінцевих елементів; 
3) Кінцевих об’ємів; 
4) Аналітичний.   

Правильна відповідь – 3. 
            6.  Препроцесор в CFD пакетах використовується для 



               Варіанти відповідей: 
               1) формування проекту розрахунку; 
               2) налагодження роботи розвь’язувача; 
               3) налагодження роботи постпроцесора; 
               4) візуалізації результатів розрахунку.  
                  Правильна відповідь – 1. 
          7.   Адаптація розрахункової сітки по поверхні тіла здійснюється 
                  Варіанти відповідей: 
                  1) препроцесором; 
                  2) розв’язувачем; 
                  3) постпроцесором; 
                  4) зовнішньою програмою. 
                      Правильна відповідь – 2. 
           8.  Генератор розрахункової сітки знаходиться в      
      Варіанти відповідей: 
                  1) препроцесорі; 
                  2) розв’язувачі; 
                  3) постпроцесорі; 
                  4) зовнішній програмі. 
                      Правильна відповідь – 1. 
            9.  Розрахунковий бокс імітує 
     Варіанти відповідей: 
                  1) рухомий об’єкт; 
                  2) рідину, що оточує рухомий об’єкт; 
                  3) граничні умови; 
                  4) початкові умови. 
                      Правильна відповідь – 2. 
           10.  Що означає k в k − ε  моделі турбулентності 
     Варіанти відповідей: 
                  1) коефіцієнт динамічності; 
                  2) швидкість пульсаційного руху; 
                  3) швидкість дисипації пульсаційного руху; 
                  4) кінетична енергія пульсаційного руху . 
                      Правильна відповідь – 4. 
 

Модуль 2 
 

1.  Метою розрахунку зовнішніх задач гідродинаміки суден є 
      Варіанти відповідей: 

               1) визначення гідродинамічних сил та параметрів руху; 
               2) визначення міцності; 
               3) оптимізація форми корпусу; 
               4) оптимізація рушійно-стернового комплексу. 
                   Правильна відповідь – 1. 
          2.  Для чого існує фільтр рухомого тіла в CFD пакетах? 
               Варіанти відповідей: 



               1) для завантаження геометрії тіла та формування умов розрахунку 
його руху; 
              2) для формування граничних умов проекту; 
              3) для формування початкових умов проекту; 
              4) для візуалізації руху. 
               Правильна відповідь – 1. 
         3.  Для чого використовується число CFL (Куранта‒Фридрихса –Леви)? 
              Варіанти відповідей: 
              1) для автоматизації вибору математичної моделі; 
              2) для автоматизації процесу дискретизації простору; 
              3) для автоматизації процесу дискретизації часу; 
              4) для підвищення точності розрахунку. 
               Правильна відповідь – 3. 
         4.  Для чого використовується функція VOF? 
       Варіанти відповідей: 
              1) для реалізації граничних умов на корпусі судна; 
              2) для реалізації граничних умов на вході в бокс; 
              3) для реалізації граничних умов на виході з боксу; 
              4) для реалізації граничних умов на вільній поверхні. 
               Правильна відповідь – 4. 
         5.  За рахунок чого можна оптимізувати процес розрахунку в CFD 
пакеті? 
              Варіанти відповідей: 
              1) за рахунок вибору математичної моделі;  
              2) за рахунок мінімізації ступеню дискретизації простору і часу; 
               3) за рахунок мінімізації ступеню дискретизації простору і часу при 
достатній точності; 
              4) за рахунок мінімізації ступеню дискретизації простору. 
               Правильна відповідь – 3. 
 

Модуль 3 
 

         1.  Як побудувати гідравлічну характеристику трубопроводу ( )p Q  по 
результатах розрахунків в CFD пакеті?     
 Варіанти відповідей: 
              1) задавши на вході певну швидкість υ   ‒ по результатам розрахунку 
отримати різницю тиску між входом і виходом вх вихp p p= −   і підрахувати 
витрату Q S= υ⋅ ; 
              2) задавши на вході і виході певні тиски вхp і вихp ‒ по результатам 
розрахунку отримати витрату Q ; 
               3) задавши на вході певну швидкість υ   ‒ по результатам розрахунку 
отримати різницю тиску між входом і виходом вх вихp p p= −   і підрахувати 
витрату Q S= υ⋅ , звичайно при відомих вхz  і вихz  ; 



              4) задавши на вході і виході певні тиски вхp і вихp ‒ по результатам 
розрахунку отримати витрату Q , звичайно при відомих вхz  і вихz . 
               Правильна відповідь – 4. 
        2.    Як підрахувати коефіцієнт місцевого опору (Re)ζ   відомої 
геометрії? 
       Варіанти відповідей: 
              1) задавши на вході певну швидкість υ   ‒ по результатам розрахунку 
отримати різницю тиску між входом і виходом вх вихp p p= − , підрахувати 

число Re dυ
=

ν
 , а далі – коефіцієнт опору 2

2( )вх вихp p−
ζ =

ρυ
 ; 

              2) задавши на вході і виході певні тиски вхp і вихp ‒ по результатам 
розрахунку отримати витрату Q , підрахувати середню розрахункову 

швидкість υ , число Re dυ
=

ν
, а далі – коефіцієнт опору 2

2( )вх вихp p−
ζ =

ρυ
 ; 

               3) задавши на вході певну швидкість υ   ‒ по результатам розрахунку 
отримати різницю тиску між входом і виходом вх вихp p p= − , підрахувати 

число Re dυ
=

ν
 , а далі – коефіцієнт опору 2

2( )вх вихp p−
ζ =

ρυ
, звичайно для 

заданої моделі турбулентності; 
              4) задавши на вході і виході певні тиски вхp і вихp ‒ по результатам 
розрахунку отримати витрату Q , підрахувати середню розрахункову 

швидкість υ , число Re dυ
=

ν
, а далі – коефіцієнт опору 2

2( )вх вихp p−
ζ =

ρυ
, 

звичайно для заданої моделі турбулентності; 
               Правильна відповідь – 4. 
         3.  Навіщо потрібна поверхня ковзання при моделюванні в CFD пакеті? 
             Варіанти відповідей: 
              1) для коректного моделювання тіл, що обертаються; 
              2) для зменшення впливу однієї області течії на іншу під час руху; 
              3) для збільшення впливу однієї області течії на іншу під час руху; 
              4) для коректного моделювання тіл, що рухаються прискорено. 
                  Правильна відповідь ‒1. 
         4. Яку модель руху рідини треба вибрати для моделювання 
гідравлічного удару? 
                Варіанти відповідей: 
              1) нестислива рідина; 
              2) стислива рідина; 
              3) вільна поверхня; 
              4) слабо стислива рідина. 
                  Правильна відповідь – 2. 

5. Де можна задати шорсткість поверхні трубопроводів? 
        Варіанти відповідей: 

1) в початкових умовах; 



2) в граничних умовах; 
3) в геометрії; 
4) в моделі руху. 

Правильна відповідь – 2. 
 
 

Модуль 4 
 

1.     Де можна задати умови руху тіла в рідині? 
   Варіанти відповідей: 
1) В математичній моделі руху рідини; 
2) В початкових умовах; 
3) В граничних умовах; 
4) В фільтрі рухомого тіла. 

Правильна відповідь – 4. 
2.     Де краще задати умови руху тіла, що обертається? 

   Варіанти відповідей: 
1) В фільтрі рухомого тіла; 
2) В моделі руху рідини та за допомогою інструменту – рух; 
3) За допомогою інструменту рух; 
4) За допомогою поверхні ковзання. 

Правильна відповідь – 2. 
3.     Як перевірити початкову посадку судна? 

   Варіанти відповідей: 
1) Задати на вході в бокс швидкість 0υ = , та запустити 

розрахунок для рухомого тіла; 
2) Перевірити посадку в зовнішній програмі; 
3) Перевірити виконання рівняння плавучості по результатах 

моделювання рухомого тіла; 
4) По куту диференту, який повинен бути рівним 0. 

Правильна відповідь – 1. 
4.    Чи можна промоделювати в CFD пакеті рух судна, або об’єкта 

океанотехніки в ідеальній рідині? 
Варіанти відповідей: 
1) Звичайно можна, але немає сенсу; 
2) Ні не можна; 
3) Звичайно можна і сенс такого розрахунку є; 
4) Треба задати 0µ = . 

Правильна відповідь – 1. 
5.     Як задати закон змінення сили, що рухає судно? 

Варіанти відповідей: 
1) При вибору моделі руху рідини; 
2) В граничних умовах за допомогою спеціального інструменту; 
3) В фільтрі рухомого тіла за допомогою спеціального 

інструменту і редактора формул; 
4) В загальних параметрах моделювання. 



Правильна відповідь – 3. 
        

   
 

 


