
ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Обернені задачі 

теплообміну» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра за спеціальністю 144 Теплоенергетика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обернені задачі теплообміну 

та методи їх розв’язання. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. Виробити у студентів знання методології обернених задач 

теплообміну, а також навички їх практичного застосування при дослідженні 

процесів теплообміну і проектуванні технічних об’єктів. 

Завдання. В результаті вивчення дисципліни “Обернені задачі теплообміну” 

інженер-дослідник у галузі теплоенергетики повинен твердо володіти 

інформацією про області застосування, класифікацію, властивості та методи 

розв’язання обернених задач теплообміну, вміти формулювати постановки 

обернених задач теплопровідності різних видів, будувати алгоритми розв’язання 

цих задач на основі найбільш ефективних методів, розробляти відповідне 

програмне забезпечення і застосовувати його у практиці теплофізичних 

досліджень і проектування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

– класифікацію обернених задач теплообміну; 

– області застосування обернених задач при дослідженні процесів теплообміну та 

проектуванні технічних об’єктів; 

– основні визначення та теореми стосовно коректності постановок обернених 

задач теплопровідності; 

– класифікацію методів розв’язання обернених задач теплопровідності, суть та 

ефективність основних із них; 

та вміти:  

– формулювати постановки обернених задач теплопровідності різних видів; 

– будувати розрахункові алгоритми на основі найбільш ефективних методів 

розв’язання обернених задач теплопровідності; 

– реалізовувати ці алгоритми у вигляді програмного забезпечення та 

застосовувати його в теплофізичних дослідженнях і проектуванні. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ 

 

Змістовий модуль 1. Класифікація, постановки, коректність і області 

застосування обернених задач теплообміну. 

Тема 1. Класифікація і постановки обернених задач теплообміну. 

Тема 2. Застосування обернених задач при дослідженні процесів 

теплообміну та проектуванні технічних об’єктів. 

Тема 3. Коректність постановок обернених задач теплопровідності. 
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Змістовий модуль 2. Методи розв’язання обернених задач 

теплопровідності. 

Тема 4. Етапи і методи розв’язання обернених задач теплопровідності. 

Тема 5. Умовно-регулярні методи. 

Тема 6. Регуляризація загрубленням. 

Тема 7. Регуляризація за Тихоновим. 

Тема 8. Метод квазіобернення. 

Тема 9. Метод нелокального збурювання крайових умов. 

Тема 10. Автоматизований метод підбору. 

Тема 11. Метод спектральних функцій впливу. 
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