
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

6М060300-«Механика»  мамандығы бойынша 

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

 

 

 

*  *  * 

 
 

ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

по специальности  6М060300-«Механика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6М060300-«Механика»  мамандығы бойынша 

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

 

 

 

*  *  * 

 
 

ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

по специальности  6М060300-«Механика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



2 

 

1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (249 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 249).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 

 

Пәннің белгіленуі: бұл пән магистранттарды механиканың қазіргі  

мәселелерімен және оларды шешу әдістерімен таныстыру үшін арналған. 

Пәннің рөлі және мағынасы: бұл пән магистратурада оқу үшін 

міндетті базалық пән болып табылады. Оны меңгеру нәтижесінде магистрант 

қазіргі механиканың негізгі даму бағытын нақты бағдарлай алуы, 

механиканың Қазақстан экономикасын тікелей қызықтыратын  ғылыми 

мәселелерін анықтай алуы керек.  

Осы пәндерді оқыту алдындағы пәндер: Теориялық механика. 

Аналитикалық  механика және қатты дене динамикасы. Тұтас орта механика 

моделдері. Сұйықтар және газдар механикасы. Деформацияланатын қатты 

дене механикасы. Машина және роботтар механикасы. 

Оқытылатын пәнді меңгеруде білуі, істей алуы және қалыптасуы 

үшін қажетті пәндер: 

Бакалаврдың базалық пәнін меңгеру барысында магистрант 

механиканың қазіргі есептерінің қойылымдарын білу қажет,олардың шектік 

ғылымның есептерімен байланысын анықтай білуі керек.   

Осы пәнді меңгеруде келесі құзыреттерді игереді. 

Механиканың түрлі облыстарында кең білім және саланың қазіргі 

мәселелерінде бағдарлауды білу; критикалық анализге және креативті 

синтезге қабілеті болу;  физикалық үдерістің сипаттамасында  ең адекваттық 

математикалық модельді құруға қабілетті болу;техниканы және әдістерді 

түсіну; компьютерлік ізденістің, жиынның, дайындықтың және ақпараттың 

өңдеуінің кәсіби қызметте пайдалана білу; берілген зеттеу тақырыбында 

профессиональды компьютерлі презентация жасай білуі тиіс. 

Магистрант пәнді меңгеру нәтижесінде:  

- механиканың әр-түрлі аймағында қазіргі мәселелерді терең  

біліммен игереді;  

- қазіргі ғылыми зерттеуде және іздеуде қолдана отырып 

техникаларды және әдістерді критикалық түрде бағалап түсінетін болады; 
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- меңгерген білімді ақпаратты-ізделінетін және практикалық 

есептерді шешу үшін қолдана білетін болады. 

- Қазақстанның экономикасына маңызды қолданбалы есептерді 

анықтай алатын болады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тараудың аталуы 

1.  Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындарды модельдеу мәселелері. 

2.  Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

мәселелері.  

3.  Тура әдісімен (DNS) турбуленнті ағындарды модельдеу мәселелері 

4.  Наноағындарды модельдеу мәселелері. Ұзындықтың өзіндік 

масштабқа байланысты микроағынның классификациясы. 

5.  Микро және наноканалдардағы сырғамалы және ауыспалы 

режимдер.  

6.  Наноканалдардағы ағындардың еркін молекулярлы режим.  

7.  Әртүрлі режимдердегі наноағындардың жылыалмасу 

8.  Кеуекті ортадағы ағысты модельдеу мәселелері. 

9.  Кеуекті ортаның сипаттамасын және қасиеттерін анықтау 

мәселелері. 

10.  Кеуекті ортадағы массаалмасу процестерін модельдеу мәселелері. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Курстың мақсаты магистранттарды механиканың қазіргі маңызды 

есептерімен және олардың адекватты математикалық модельдеуімен 

таныстыру болып табылады. 

Пәнді оқытудың қойылуы:  

 механиканың қазіргі есептерімен танысу және олардың аралас 

ғылым есептерімен байланысын анықтау; 

 ғылыми мәселелердің қазіргі математикалық модельдерімен 

танысу;  

 Қазақстан экономикасы және әлемдік экономика үшін 

механиканың қазіргі қолданбалы маңызды есептерін анықтау; 

 механиканың қазіргі даму перспективасын анықтау. 

Осы пәнді оқыту объектісі теориялық және қолданбалы механиканың 

қазіргі моделдері, аспан механикасы, машина және робототехника 

механикасы, деформацияланатын қатты дене механикасы, сұйықтар және 

газдар механикасы болып табылады. 

Пәнді оқыту әдістері: ғылыми- зерттеу. 
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Басқа ғылым ортасындағы осы пәннің ғылыми рөлі және орны: 

жаратылыстану және қазіргі техниканың маңызды мәселелерін механиканың 

негізгі базалық және кәсіптік курстардың жеткіліксіз есептерін шешу үшін 

ұсынады. Бұл пән магистранттарды механиканың қазіргі есептерінің 

қойылуымен, олардың аралас ғылым есептерімен байланысын анықтау, 

қолданбалы есептердің адекватты математикалық модельдеуімен таныстыру 

болып табылады. Бұл пән негізінде алынған білім маманға қазіргі ғылымның 

перспективті даму бағытын оңай анықтауға, механиканың қолданбалы 

есептерін экономика үшін маңызды қойылуын бере алуға мүмкіндік береді.    

 

НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 

Турбулентті ағысты модельдеу мәселелері   

Сұйық және газ ағындарының классификациясы: негізгі ерекшелігі 

ламинарлы және турбулентті ағындар. Турбулентті ағынның және 

масштабтың статистикалық сипаттамасы. Буссинеска гипотезасының 

(турбулентті тұтқырлықтың моделі) және пайда болатын мәселелердің 

негізінде турбулентті ағынды есептеу моделі. Навье-Стокстың (RANS) 

теңдеуін және пайда болатын мәселелерді орталандыру негізіндегі модель.  

Турбулентті ағынды модельдеудің түзу әдісі (DNS), қолдануға шектеу және 

әдістің артықшылықтары. Үлкен құйындарды модельдеу әдісі (LES), әдістің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 

Наноағынды модельдеу мәселелері  

Наноағын, классикалық ағыннан негізгі ерекшеліктері. Кнудсен саны 

бойынша ағынның классификациясы. Наноағынның мысалдары және 

құрамы. Наноағынды модельдеудің белгілі мәселелері: шектелген шарттарды 

анықтау және негізгі әрекеттесетін күшке сипаттама. Мәселелерді шешу 

жолдары.  

 

Кеуекті ортада ағынды модельдеу мәселелері.  

Кеуекті орта және олардың түрлері. Кеуекті ортадағы тұтқыр сұйықтың 

қозғалыс моделі. Кеуекті ортада тасымал құбылысы. Сұйықтың кеуекті 

арақабырғалар арқылы ағыны және онын маңыздылығы. 

 

 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ  

 

1. Турбулентті ағынды модельдеудегі басты мүмкін болатын Навье-

Стокс теңдеуі.  

2. Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындардың модельдері. 

3. Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

ерекшіліктері. 
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4. Ұзындықтың өзіндік масштабқа байланысты микроағынның 

классификациясы. Наноағынның ерекшелігі.  

5. Микро және наноканалдардағы сырғамалы және ауыспалы 

режимдер. 

6. Наноканалдардағы ағындардың еркін молекулярлы режим. 

7. Әртүрлі режимдердегі наноағындардың жылыалмасу. 

8. Кеуекті ортадағы ағынның ерекшелігі. Кеуекті ортада фильтрация 

жасау кезіндегі жылумассаалмасу. 

9. Жарықшақталған кеуекті ортадағы ағындарды модельдеу ерекшелігі. 

Қос кеуектілік моделі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТІЗІМІ 

 

1. Ұсақмасштабты турбулентті құйындардың  дисспациялы 

механизмдердің және турбулентті энергияларның шыққан нәтижелері.  

2. Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындардың модельдері. 

3. Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

ерекшіліктері. Турбуленттiлiк моделдері.   

4. Наноағынның ерекшеліктері. Микро және наноканалдардағы сырғамалы 

және ауыспалы режимдердегі Куэтт ағыны. 

5. Микро және наноканалдардағы сырғамалы және ауыспалы режимдердегі 

Пуазель ағыны.  

6. Микро және наноканалдағы еркін молекулярлы режимдегі Куэтт ағыны. 

7. Микро және наноканалдағы еркін молекулярлы режимдегі Пуазель 

ағыны. 

8. Кеуекті ортадағы ағынның ерекшеліктері. Кеуекті ортада фильтрация 

кезіндегі жылумассаалмасу. 

9. Кеуекті ортадағы ерітіндінің фильтрациясы кезіндегі жылу және 

массаламасу процестері. 

10. Кеуекті ортаның қасиеттерін анықтауға арналған геостатистика әдістері.  
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 

 

Пәннің белгіленуі: бұл пән магистранттарды механиканың қазіргі  

мәселелерімен және оларды шешу әдістерімен таныстыру үшін арналған. 

Пәннің рөлі және мағынасы: бұл пән магистратурада оқу үшін 

міндетті базалық пән болып табылады. Оны меңгеру нәтижесінде магистрант 

қазіргі механиканың негізгі даму бағытын нақты бағдарлай алуы, 

механиканың Қазақстан экономикасын тікелей қызықтыратын  ғылыми 

мәселелерін анықтай алуы керек.  

Осы пәндерді оқыту алдындағы пәндер: Теориялық механика. 

Аналитикалық  механика және қатты дене динамикасы. Тұтас орта механика 

моделдері. Сұйықтар және газдар механикасы. Деформацияланатын қатты 

дене механикасы. Машина және роботтар механикасы. 

Оқытылатын пәнді меңгеруде білуі, істей алуы және қалыптасуы 

үшін қажетті пәндер: 

Бакалаврдың базалық пәнін меңгеру барысында магистрант 

механиканың қазіргі есептерінің қойылымдарын білу қажет,олардың шектік 

ғылымның есептерімен байланысын анықтай білуі керек.   

Осы пәнді меңгеруде келесі құзыреттерді игереді. 

Механиканың түрлі облыстарында кең білім және саланың қазіргі 

мәселелерінде бағдарлауды білу; критикалық анализге және креативті 

синтезге қабілеті болу;  физикалық үдерістің сипаттамасында  ең адекваттық 

математикалық модельді құруға қабілетті болу;техниканы және әдістерді 

түсіну; компьютерлік ізденістің, жиынның, дайындықтың және ақпараттың 

өңдеуінің кәсіби қызметте пайдалана білу; берілген зеттеу тақырыбында 

профессиональды компьютерлі презентация жасай білуі тиіс. 

Магистрант пәнді меңгеру нәтижесінде:  

- механиканың әр-түрлі аймағында қазіргі мәселелерді терең  

біліммен игереді;  

- қазіргі ғылыми зерттеуде және іздеуде қолдана отырып 

техникаларды және әдістерді критикалық түрде бағалап түсінетін болады; 
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- меңгерген білімді ақпаратты-ізделінетін және практикалық 

есептерді шешу үшін қолдана білетін болады. 

- Қазақстанның экономикасына маңызды қолданбалы есептерді 

анықтай алатын болады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тараудың аталуы 

1.  Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындарды модельдеу мәселелері. 

2.  Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

мәселелері.  

3.  Тура әдісімен (DNS) турбуленнті ағындарды модельдеу мәселелері 

4.  Наноағындарды модельдеу мәселелері. Ұзындықтың өзіндік 

масштабқа байланысты микроағынның классификациясы. 

5.  Микро және наноканалдардағы сырғамалы және ауыспалы 

режимдер.  

6.  Наноканалдардағы ағындардың еркін молекулярлы режим.  

7.  Кеуекті ортадағы ағысты модельдеу мәселелері. 

8.  Кеуекті ортаның сипаттамасын және қасиеттерін анықтау 

мәселелері. 

9.  Кеуекті ортадағы массаалмасу процестерін модельдеу мәселелері. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Курстың мақсаты магистранттарды механиканың қазіргі маңызды 

есептерімен және олардың адекватты математикалық модельдеуімен 

таныстыру болып табылады. 

Пәнді оқытудың қойылуы:  

 механиканың қазіргі есептерімен танысу және олардың аралас 

ғылым есептерімен байланысын анықтау; 

 ғылыми мәселелердің қазіргі математикалық модельдерімен 

танысу;  

 Қазақстан экономикасы және әлемдік экономика үшін 

механиканың қазіргі қолданбалы маңызды есептерін анықтау; 

 механиканың қазіргі даму перспективасын анықтау. 

Осы пәнді оқыту объектісі теориялық және қолданбалы механиканың 

қазіргі моделдері, аспан механикасы, машина және робототехника 

механикасы, деформацияланатын қатты дене механикасы, сұйықтар және 

газдар механикасы болып табылады. 

Пәнді оқыту әдістері: ғылыми- зерттеу. 

Басқа ғылым ортасындағы осы пәннің ғылыми рөлі және орны: 
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жаратылыстану және қазіргі техниканың маңызды мәселелерін механиканың 

негізгі базалық және кәсіптік курстардың жеткіліксіз есептерін шешу үшін 

ұсынады. Бұл пән магистранттарды механиканың қазіргі есептерінің 

қойылуымен, олардың аралас ғылым есептерімен байланысын анықтау, 

қолданбалы есептердің адекватты математикалық модельдеуімен таныстыру 

болып табылады. Бұл пән негізінде алынған білім маманға қазіргі ғылымның 

перспективті даму бағытын оңай анықтауға, механиканың қолданбалы 

есептерін экономика үшін маңызды қойылуын бере алуға мүмкіндік береді.    

 

НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 

Турбулентті ағысты модельдеу мәселелері   
Сұйық және газ ағындарының классификациясы: негізгі ерекшелігі 

ламинарлы және турбулентті ағындар. Турбулентті ағынның және 

масштабтың статистикалық сипаттамасы. Буссинеска гипотезасының 

(турбулентті тұтқырлықтың моделі) және пайда болатын мәселелердің 

негізінде турбулентті ағынды есептеу моделі. Навье-Стокстың (RANS) 

теңдеуін және пайда болатын мәселелерді орталандыру негізіндегі модель.  

Турбулентті ағынды модельдеудің түзу әдісі (DNS), қолдануға шектеу және 

әдістің артықшылықтары. Үлкен құйындарды модельдеу әдісі (LES), әдістің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 

Наноағынды модельдеу мәселелері  

Наноағын, классикалық ағыннан негізгі ерекшеліктері. Кнудсен саны 

бойынша ағынның классификациясы. Наноағынның мысалдары және 

құрамы. Наноағынды модельдеудің белгілі мәселелері: шектелген шарттарды 

анықтау және негізгі әрекеттесетін күшке сипаттама. Мәселелерді шешу 

жолдары.  

 

Кеуекті ортада ағынды модельдеу мәселелері.  

Кеуекті орта және олардың түрлері. Кеуекті ортадағы тұтқыр сұйықтың 

қозғалыс моделі. Кеуекті ортада тасымал құбылысы. Сұйықтың кеуекті 

арақабырғалар арқылы ағыны және онын маңыздылығы. 

 

 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ  

 

1. Турбулентті ағынды модельдеудегі басты мүмкін болатын Навье-Стокс 

теңдеуі.  

2. Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындардың модельдері. 

3. Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

ерекшіліктері. 

4. Ұзындықтың өзіндік масштабқа байланысты микроағынның 

классификациясы. Наноағынның ерекшелігі.  
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5. Микро және наноканалдардағы сырғамалы және ауыспалы режимдер. 

6. Наноканалдардағы ағындардың еркін молекулярлы режим. 

7. Кеуекті ортадағы ағынның ерекшелігі. Кеуекті ортада фильтрация жасау 

кезіндегі жылумассаалмасу. 

8. Жарықшақталған кеуекті ортадағы ағындарды модельдеу ерекшелігі. 

Қос кеуектілік моделі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТІЗІМІ 

 

1. Ұсақмасштабты турбулентті құйындардың  дисспациялы 

механизмдердің және турбулентті энергияларның шыққан нәтижелері.  

2. Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындардың модельдері. 

3. Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

ерекшіліктері. Турбуленттiлiк моделдері.   

4. Наноағынның ерекшеліктері. Микро және наноканалдардағы сырғамалы 

және ауыспалы режимдердегі Куэтт ағыны. 

5. Микро және наноканалдардағы сырғамалы және ауыспалы режимдердегі 

Пуазель ағыны.  

6. Кеуекті ортадағы ағынның ерекшеліктері. Кеуекті ортада фильтрация 

кезіндегі жылумассаалмасу. 

7. Кеуекті ортадағы ерітіндінің фильтрациясы кезіндегі жылу және 

массаламасу процестері. 
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моделдері. Сұйықтар және газдар механикасы. Деформацияланатын қатты 

дене механикасы. Машина және роботтар механикасы. 

Оқытылатын пәнді меңгеруде білуі, істей алуы және қалыптасуы 

үшін қажетті пәндер: 

Бакалаврдың базалық пәнін меңгеру барысында магистрант 

механиканың қазіргі есептерінің қойылымдарын білу қажет,олардың шектік 

ғылымның есептерімен байланысын анықтай білуі керек.   
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Механиканың түрлі облыстарында кең білім және саланың қазіргі 

мәселелерінде бағдарлауды білу; критикалық анализге және креативті 

синтезге қабілеті болу;  физикалық үдерістің сипаттамасында  ең адекваттық 

математикалық модельді құруға қабілетті болу;техниканы және әдістерді 

түсіну; компьютерлік ізденістің, жиынның, дайындықтың және ақпараттың 

өңдеуінің кәсіби қызметте пайдалана білу; берілген зеттеу тақырыбында 

профессиональды компьютерлі презентация жасай білуі тиіс. 

Магистрант пәнді меңгеру нәтижесінде:  

- механиканың әр-түрлі аймағында қазіргі мәселелерді терең  

біліммен игереді;  

- қазіргі ғылыми зерттеуде және іздеуде қолдана отырып 

техникаларды және әдістерді критикалық түрде бағалап түсінетін болады; 

- меңгерген білімді ақпаратты-ізделінетін және практикалық 

есептерді шешу үшін қолдана білетін болады. 
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- Қазақстанның экономикасына маңызды қолданбалы есептерді 

анықтай алатын болады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тараудың аталуы 

1.  Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындарды модельдеу мәселелері. 

2.  Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

мәселелері.  

3.  Тура әдісімен (DNS) турбуленнті ағындарды модельдеу мәселелері 

4.  Наноағындарды модельдеу мәселелері. Ұзындықтың өзіндік 

масштабқа байланысты микроағынның классификациясы. 

5.  Микро және наноканалдардағы ағындардың режимдері.  

6.  Кеуекті ортадағы ағысты модельдеу мәселелері. 

7.  Кеуекті ортадағы массаалмасу процестерін модельдеу мәселелері. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Курстың мақсаты магистранттарды механиканың қазіргі маңызды 

есептерімен және олардың адекватты математикалық модельдеуімен 

таныстыру болып табылады. 

Пәнді оқытудың қойылуы:  

 механиканың қазіргі есептерімен танысу және олардың аралас 

ғылым есептерімен байланысын анықтау; 

 ғылыми мәселелердің қазіргі математикалық модельдерімен 

танысу;  

 Қазақстан экономикасы және әлемдік экономика үшін 

механиканың қазіргі қолданбалы маңызды есептерін анықтау; 

 механиканың қазіргі даму перспективасын анықтау. 

Осы пәнді оқыту объектісі теориялық және қолданбалы механиканың 

қазіргі моделдері, аспан механикасы, машина және робототехника 

механикасы, деформацияланатын қатты дене механикасы, сұйықтар және 

газдар механикасы болып табылады. 

Пәнді оқыту әдістері: ғылыми- зерттеу. 

Басқа ғылым ортасындағы осы пәннің ғылыми рөлі және орны: 

жаратылыстану және қазіргі техниканың маңызды мәселелерін механиканың 

негізгі базалық және кәсіптік курстардың жеткіліксіз есептерін шешу үшін 

ұсынады. Бұл пән магистранттарды механиканың қазіргі есептерінің 

қойылуымен, олардың аралас ғылым есептерімен байланысын анықтау, 

қолданбалы есептердің адекватты математикалық модельдеуімен таныстыру 

болып табылады. Бұл пән негізінде алынған білім маманға қазіргі ғылымның 
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перспективті даму бағытын оңай анықтауға, механиканың қолданбалы 

есептерін экономика үшін маңызды қойылуын бере алуға мүмкіндік береді.    

 

НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 

Турбулентті ағысты модельдеу мәселелері   
Сұйық және газ ағындарының классификациясы: негізгі ерекшелігі 

ламинарлы және турбулентті ағындар. Турбулентті ағынның және 

масштабтың статистикалық сипаттамасы. Буссинеска гипотезасының 

(турбулентті тұтқырлықтың моделі) және пайда болатын мәселелердің 

негізінде турбулентті ағынды есептеу моделі. Навье-Стокстың (RANS) 

теңдеуін және пайда болатын мәселелерді орталандыру негізіндегі модель.  

Турбулентті ағынды модельдеудің түзу әдісі (DNS), қолдануға шектеу және 

әдістің артықшылықтары. Үлкен құйындарды модельдеу әдісі (LES), әдістің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 

Наноағынды модельдеу мәселелері  

Наноағын, классикалық ағыннан негізгі ерекшеліктері. Кнудсен саны 

бойынша ағынның классификациясы. Наноағынның мысалдары және 

құрамы. Наноағынды модельдеудің белгілі мәселелері: шектелген шарттарды 

анықтау және негізгі әрекеттесетін күшке сипаттама. Мәселелерді шешу 

жолдары.  

 

Кеуекті ортада ағынды модельдеу мәселелері.  

Кеуекті орта және олардың түрлері. Кеуекті ортадағы тұтқыр сұйықтың 

қозғалыс моделі. Кеуекті ортада тасымал құбылысы. Сұйықтың кеуекті 

арақабырғалар арқылы ағыны және онын маңыздылығы. 

 

 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ  

 

1. Турбулентті ағынды модельдеудегі басты мүмкін болатын Навье-

Стокс теңдеуі.  

2. Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындардың модельдері. 

3. Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

ерекшіліктері. 

4. Ұзындықтың өзіндік масштабқа байланысты микроағынның 

классификациясы. Наноағынның ерекшелігі.  

5. Микро және наноканалдардағы ағынның режимдері. 

6. Кеуекті ортадағы ағынның ерекшелігі. Кеуекті ортада фильтрация 

жасау кезіндегі жылумассаалмасу. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТІЗІМІ 

 

1. Ұсақмасштабты турбулентті құйындардың  дисспациялы 

механизмдердің және турбулентті энергияларның шыққан нәтижелері.  

2. Навье-Стокс теңдеулерін орталандыру (RANS) негізінде турбуленнті 

ағындардың модельдері. 

3. Үлкен құйын әдісімен (LES) турбуленнті ағындарды модельдеу 

ерекшіліктері. Турбуленттiлiк моделдері.   

4. Наноағынның ерекшеліктері. Микро және наноканалдардағы Куэтт және 

Пуазель ағынның режимдері. 

5. Кеуекті ортадағы ағынның ерекшеліктері. Кеуекті ортада фильтрация 

кезіндегі жылумассаалмасу. 

6. Кеуекті ортадағы ерітіндінің фильтрациясы кезіндегі жылу және 

массаламасу процестері. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

ознакомления магистрантов с современными проблемами механики и 

методами их решения. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является одной из 

базовых дисциплин, обязательных для изучения в магистратуре. В результате 

ее изучения магистрант должен четко ориентироваться в основных 

направлениях развития современной механики, определять научные 

проблемы механики, которые являются ключевыми и представляют 

непосредственный интерес для экономики Казахстана. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Теоретическая механика. Аналитическая механика и динамика 

твердого тела. Механика машин и роботов. Модели механики сплошной 

среды, Механика жидкости и газа. Механика деформируемого твердого тела.  

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения данной дисциплины: в результате изучения базовых 

дисциплин бакалавриата магистрант должен уже знать основные задачи 

разных разделов механики и стандартные методы, применяемые для их 

решения, владеть навыками математического моделирования прикладных 

задач. 

Изучение данной дисциплины позволит приобрести следующие 

компетенции: 

Достаточно широкое знание задач различных областей механики и 

умение ориентироваться в современных проблемах отрасли; способность к 

критическому анализу изучаемых методов решения задач, способность 

видеть их преимущества и недостатки; способность к построению 

математических моделей для описания определенных физических процессов; 

устойчивые навыки компьютерного поиска, сбора, подготовки и обработки 

информации, используемой в профессиональной деятельности; умение 

делать компьютерные презентации на заданную тему. 

В результате изучения дисциплины магистрант будет: 
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– обладать широкими знаниями современных проблем в различных областях 

механики; 

– понимать и критически оценивать методы и техники, применяемые в 

научных исследованиях и изысканиях; 

– уметь применять полученные знания для решения информационно-

поисковых и практических задач; 

– определять прикладные задачи, актуальные для экономики Казахстана.   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 

1.  Проблемы моделирования турбулентных течений на основе 

осреднения уравнений Навье-Стокса (RANS) 

2.  Проблемы моделирования турбулентности методом крупных вихрей 

(LES).  

3.  Прямые методы моделирования турбулентных течений (DNS) 

 Проблемы моделирования нанотечений. Классификация 

микротечений в зависимости от характерных масштабов длины. 

4.  Скользящий и переходный режимы течений в микро и наноканалах. 

5.  Свободномолекулярный режим течения в наноканалах. 

6.  Теплоперенос для различных режимов нанотечений 

7.  Проблемы моделирования течений в пористых средах 

8.  Проблемы определения характеристик и свойств пористой среды. 

9.  Проблемы моделирования массообменных процессов в пористых 

средах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью курса является ознакомление магистрантов с современными 

актуальными задачами механики и их адекватным математическим 

моделированием. 

Задачи преподавания дисциплины:  

 ознакомление с современными задачами механики и определение 

их связи с задачами смежных наук; 

 знакомство с современными математическими моделями 

научных проблем; 

 определение актуальных прикладных задач механики для 

мировой экономики и экономики Казахстана; 

 определение перспектив развития современной науки механики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются современные 

модели механики, небесной механики, механики машин и робототехники, 
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механики жидкости и газа, механики деформируемого твердого тела.  

Методы изучения данной дисциплины: научно-исследовательские.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: 

актуальные проблемы естествознания и современная техника выдвигают 

задачи, для решения которых недостаточно основ базовых и профилирующих 

курсов по механике. Данная дисциплина предполагает ознакомление 

магистрантов с постановками современных задач механики, определение их 

связи с задачами смежных наук, адекватное математическое моделирование 

прикладных задач. Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, 

позволят специалисту легко определять перспективные направления 

развития современной науки, осуществлять грамотные постановки 

актуальных для экономики прикладных задач механики. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проблемы моделирования турбулентных течений  

Классификация течений жидкостей и газов: ламинарные и 

турбулентные течения, основные отличия. Статистические характеристики 

турбулентного течения и масштабы. Модели расчета турбулентных течений 

на основе гипотезы Буссинеска (модели турбулентной вязкости) и 

возникающие проблемы. Модели на основе осреднения уравнений Навье-

Стокса (RANS) и возникающие проблемы. Прямые методы моделирования 

турбулентных течений (DNS), преимущества метода и ограничения на 

применения. Метод моделирования крупных вихрей (LES), преимущества и 

недостатки метода.  

 

Проблемы моделирования нанотечений  

Нанотечения, основные отличия от классических течений. 

Классификация течений по числу Кнудсена. Примеры нанотечений и их 

свойства. Известные проблемы моделирования нанотечений: определение 

граничных условий и описание основных действующих сил. Пути решения 

проблем. 

 

Проблемы моделирования течений в пористых средах  

Пористые среды и их типы. Модели движения вязкой жидкости в 

пористых средах. Процессы переноса в пористых средах. Течение жидкости 

через пористые перегородки и его особенности. Тепломассообмен при 

фильтрации в пористой среде. Известные проблемы моделирования течений 

в пористых средах. Пути решения проблем. 

 
 

  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Уравнения Навье-Стокса и их основополагающая роль в 

моделировании турбулентных течений.  
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2. Модели турбулентный течений на основе осреднения уравнений 

Навье-Стокса (RANS). 

3. Особенности моделирования турбулентности методом крупных 

вихрей (LES). 

4. Классификация микротечений в зависимости от характерных 

масштабов длины. Специфика нанотечений.  

5. Скользящий и переходный режимы течений в микро и наноканалах. 

6. Свободномолекулярный режим течения в наноканалах. 

7. Теплоперенос для различных течений в наноканалах. 

8. Специфика течений в пористых средах. Тепломассообмен при 

фильтрации в пористой среде. 

9. Специфика моделирования в трещеноватой пористой среде. Модели 

двойной пористости. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РАБОТ 

 

1. Специфика турбулентных течений.  

2. Модели турбулентный течений на основе осреднения уравнений 

Навье-Стокса (RANS). 

3. Особенности моделирования турбулентности методом крупных 

вихрей (LES). Подсечтоные модели турбулентности. 

4. Специфика нанотечений. Течение типа Куэтта для скользящего и 

переходного режимов течений в микро и наноканалах. 

5. Течение типа Пуазеля для скользящего и переходного режимов 

течений в микро и наноканалах. 

6. Течение типа Куэтта для свободномолекулярного режима течений в 

микро и наноканалах. 

7. Течение типа Пуазеля для свободномолекулярного режима течений в 

микро и наноканалах. 

8. Специфика течений в пористых средах. Течение жидкости через 

пористые перегородки и его особенности. 

9. Тепломассообменные процессы при фильтрации раствора в пористой 

среде. 

10. Методы геостатистики для определения характеристик пористой 

среды. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

     Основная: 

1. Pope S.B. Turbulent Flows, Cambridge University Press, 

Cambridge, UK, 2000. -771p. 

2. Кузнецов В.Р., Сабельников В.А. Турбулентность и горение. М: 

Наука, 1986. 287 с. 

3. Karniadakis G., Beskok A., Aluru N. Microflows and Nanoflows.  Printed in 
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the United States of America.-2000 

4. Bear J., Cheng A.H.-D.  Modeling Groundwater Flow and Contaminant 

Transport. // Springer-2010 75p. 

5. Olivier Coussy. Mechanics and Physics of Porous Solids. // Wiley.-2010. P 

277 

6. Nield D.A., Bejan A. Convection in Porous Media // (Third edition)  

Springer -2006 

7. McDonough J.M. Introductory lectures on turbulence. -2007. -174 p. 

8. Klyatskin V.I. Dynamics of Stochastic systems. -2005. -205 p. 

9. Staicu A.D. Intermittency in turbulence. -Eindhoven: University of 

Technology Eindhoven, 2002. -165 p. 

10. Jacob Bear, Alexander H.-D. Cheng.  Modeling Groundwater Flow and 

Contaminant // Springer Dordrecht Heidelberg London New York. -2010. P-

80. 

11. Zhangxin Chen, Guanren Huan, Yuanle Ma. Computational Methods for 

Multiphase Flows in Porous Media 

12. J. Bear. Dynamic of fluid in porous media. - September 1, 1988 | ISBN-

10: 0486656756 | ISBN-13: 978-0486656755 

13. Kolmogorov A.N. The local structure of turbulence in incompressible 

viscous fluid for very large Reynolds numbers // Dokl. Akad. Nauk SSSR. -

1941. -Vol.30. -P.301–305. 

 

Дополнительная: 

1. Morinishi Y., Tamano S., Nakabayashi K. Direct numerical simulation 

of compressible turbulent channel flow between adiabatic and isothermal 

walls //J.Fluid Mech. 2004. Vol.502. P. 273-308.  

2. Martins Afonso M., Celani A., Festa R, Mazzino A. Large-eddy-

simulation closures of passive scalar turbulence: a systematic approach// 

//J.Fluid Mech. 2003. Vol.496. P. 355-364. 

3. Хинце И.О. Турбулентность, ее механизм и теория. -М.: Издательство 

физ-мат. лит., 1963. - 680 с. 

4. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. -Научно-изд. центр: Регулярная и 

хаотическая динамика, 2000. - 576 с. 

5. Монин А.С., Яглом A.M. Статистическая гидромеханика. -СП.: 

Гидрометеоиздат., 1992.      -Том 1. -695 с. 

6. К.С.Басниев, И.Н.Кочина, В.М.Максимов. Подземная 

гидромеханика.-М.: Недра, 1993г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

ознакомления магистрантов с современными проблемами механики и 

методами их решения. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является одной из 

базовых дисциплин, обязательных для изучения в магистратуре. В результате 

ее изучения магистрант должен четко ориентироваться в основных 

направлениях развития современной механики, определять научные 

проблемы механики, которые являются ключевыми и представляют 

непосредственный интерес для экономики Казахстана. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Теоретическая механика. Аналитическая механика и динамика 

твердого тела. Механика машин и роботов. Модели механики сплошной 

среды, Механика жидкости и газа. Механика деформируемого твердого тела.  

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения данной дисциплины: в результате изучения базовых 

дисциплин бакалавриата магистрант должен уже знать основные задачи 

разных разделов механики и стандартные методы, применяемые для их 

решения, владеть навыками математического моделирования прикладных 

задач. 

Изучение данной дисциплины позволит приобрести следующие 

компетенции: 

Достаточно широкое знание задач различных областей механики и 

умение ориентироваться в современных проблемах отрасли; способность к 

критическому анализу изучаемых методов решения задач, способность 

видеть их преимущества и недостатки; способность к построению 

математических моделей для описания определенных физических процессов; 

устойчивые навыки компьютерного поиска, сбора, подготовки и обработки 

информации, используемой в профессиональной деятельности; умение 

делать компьютерные презентации на заданную тему. 

В результате изучения дисциплины магистрант будет: 
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– обладать широкими знаниями современных проблем в различных областях 

механики; 

– понимать и критически оценивать методы и техники, применяемые в 

научных исследованиях и изысканиях; 

– уметь применять полученные знания для решения информационно-

поисковых и практических задач; 

– определять прикладные задачи, актуальные для экономики Казахстана.   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 

1.  Проблемы моделирования турбулентных течений на основе 

осреднения уравнений Навье-Стокса (RANS) 

2.  Проблемы моделирования турбулентности методом крупных вихрей 

(LES) 

3.  Прямые методы моделирования турбулентных течений (DNS) 

4.  Проблемы моделирования нанотечений. Классификация 

микротечений в зависимости от характерных масштабов длины. 

5.  Скользящий и переходный режимы течений в микро и наноканалах. 

6.  Свободномолекулярный режим течения в наноканалах. 

7.  Проблемы моделирования течений в пористых средах 

8.  Проблемы определения характеристик и свойств пористой среды. 

9.  Проблемы моделирования массообменных процессов в пористых 

средах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью курса является ознакомление магистрантов с современными 

актуальными задачами механики и их адекватным математическим 

моделированием. 

Задачи преподавания дисциплины:  

 ознакомление с современными задачами механики и определение 

их связи с задачами смежных наук; 

 знакомство с современными математическими моделями 

научных проблем; 

 определение актуальных прикладных задач механики для 

мировой экономики и экономики Казахстана; 

 определение перспектив развития современной науки механики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются современные 

модели механики, небесной механики, механики машин и робототехники, 

механики жидкости и газа, механики деформируемого твердого тела.  
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Методы изучения данной дисциплины: научно-исследовательские.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: 

актуальные проблемы естествознания и современная техника выдвигают 

задачи, для решения которых недостаточно основ базовых и профилирующих 

курсов по механике. Данная дисциплина предполагает ознакомление 

магистрантов с постановками современных задач механики, определение их 

связи с задачами смежных наук, адекватное математическое моделирование 

прикладных задач. Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, 

позволят специалисту легко определять перспективные направления 

развития современной науки, осуществлять грамотные постановки 

актуальных для экономики прикладных задач механики. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проблемы моделирования турбулентных течений  

Классификация течений жидкостей и газов: ламинарные и 

турбулентные течения, основные отличия. Статистические характеристики 

турбулентного течения и масштабы. Модели расчета турбулентных течений 

на основе гипотезы Буссинеска (модели турбулентной вязкости) и 

возникающие проблемы. Модели на основе осреднения уравнений Навье-

Стокса (RANS) и возникающие проблемы. Прямые методы моделирования 

турбулентных течений (DNS), преимущества метода и ограничения на 

применения. Метод моделирования крупных вихрей (LES), преимущества и 

недостатки метода.  

 

Проблемы моделирования нанотечений  

Нанотечения, основные отличия от классических течений. 

Классификация течений по числу Кнудсена. Примеры нанотечений и их 

свойства. Известные проблемы моделирования нанотечений: определение 

граничных условий и описание основных действующих сил. Пути решения 

проблем. 

 

Проблемы моделирования течений в пористых средах  

Пористые среды и их типы. Модели движения вязкой жидкости в 

пористых средах. Процессы переноса в пористых средах. Течение жидкости 

через пористые перегородки и его особенности. Тепломассообмен при 

фильтрации в пористой среде. Известные проблемы моделирования течений 

в пористых средах. Пути решения проблем. 

 
 

  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Уравнения Навье-Стокса и их основополагающая роль в 

моделировании турбулентных течений  
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2. Модели турбулентный течений на основе осреднения уравнений 

Навье-Стокса (RANS) 

3. Особенности моделирования турбулентности методом крупных 

вихрей (LES) 

4. Классификация микротечений в зависимости от характерных 

масштабов длины. Специфика нанотечений.  

5. Скользящий и переходный режимы течений в микро и наноканалах. 

6. Свободномолекулярный режим течения в наноканалах. 

7. Специфика течений в пористых средах. Тепломассообмен при 

фильтрации в пористой среде. 

8. Специфика моделирования в трещеноватой пористой среде. Модели 

двойной пористости. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РАБОТ 

 

1. Специфика турбулентных течений.  

2. Модели турбулентный течений на основе осреднения уравнений Навье-

Стокса (RANS) 

3. Особенности моделирования турбулентности методом крупных вихрей 

(LES). Subgrid-scale models 

4. Специфика нанотечений. Течение типа Куэтта для скользящего и 

переходного режимов течений в микро и наноканалах. 

5. Течение типа Пуазеля для скользящего и переходного режимов течений 

в микро и наноканалах. 

6. Специфика течений в пористых средах. Течение жидкости через 

пористые перегородки и его особенности. 

7. Тепломассообменные процессы при фильтрации раствора в пористой 

среде. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

     Основная: 

1. Pope S.B. Turbulent Flows, Cambridge University Press, 

Cambridge, UK, 2000. -771p. 

2. Кузнецов В.Р., Сабельников В.А. Турбулентность и горение. М: 

Наука, 1986. 287 с. 

3. Karniadakis G., Beskok A., Aluru N. Microflows and Nanoflows.  Printed in 

the United States of America.-2000 

4. Bear J., Cheng A.H.-D.  Modeling Groundwater Flow and Contaminant 

Transport. // Springer-2010 75p. 

5. Olivier Coussy. Mechanics and Physics of Porous Solids. // Wiley.-2010. P 

277 

6. Nield D.A., Bejan A. Convection in Porous Media // (Third edition)  

Springer -2006 
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7. McDonough J.M. Introductory lectures on turbulence. -2007. -174 p. 

8. Klyatskin V.I. Dynamics of Stochastic systems. -2005. -205 p. 

9. Staicu A.D. Intermittency in turbulence. -Eindhoven: University of 

Technology Eindhoven, 2002. -165 p. 

10. Jacob Bear, Alexander H.-D. Cheng.  Modeling Groundwater Flow and 

Contaminant // Springer Dordrecht Heidelberg London New York. -2010. P-

80. 

11. Zhangxin Chen, Guanren Huan, Yuanle Ma. Computational Methods for 

Multiphase Flows in Porous Media 

12. J. Bear. Dynamic of fluid in porous media. - September 1, 1988 | ISBN-

10: 0486656756 | ISBN-13: 978-0486656755 

13. Kolmogorov A.N. The local structure of turbulence in incompressible 

viscous fluid for very large Reynolds numbers // Dokl. Akad. Nauk SSSR. -

1941. -Vol.30. -P.301–305. 

 

Дополнительная: 

1. Morinishi Y., Tamano S., Nakabayashi K. Direct numerical simulation 

of compressible turbulent channel flow between adiabatic and isothermal 

walls //J.Fluid Mech. 2004. Vol.502. P. 273-308.  

2. Martins Afonso M., Celani A., Festa R, Mazzino A. Large-eddy-

simulation closures of passive scalar turbulence: a systematic approach// 

//J.Fluid Mech. 2003. Vol.496. P. 355-364. 

3. Хинце И.О. Турбулентность, ее механизм и теория. -М.: Издательство 

физ-мат. лит., 1963. - 680 с. 

4. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. -Научно-изд. центр: Регулярная и 

хаотическая динамика, 2000. - 576 с. 

5. Монин А.С., Яглом A.M. Статистическая гидромеханика. -СП.: 

Гидрометеоиздат., 1992.      -Том 1. -695 с. 

6. К.С.Басниев, И.Н.Кочина, В.М.Максимов. Подземная 

гидромеханика.-М.: Недра, 1993г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины: данная дисциплина предназначена для 

ознакомления магистрантов с современными проблемами механики и 

методами их решения. 

Роль и значение дисциплины: данная дисциплина является одной из 

базовых дисциплин, обязательных для изучения в магистратуре. В результате 

ее изучения магистрант должен четко ориентироваться в основных 

направлениях развития современной механики, определять научные 

проблемы механики, которые являются ключевыми и представляют 

непосредственный интерес для экономики Казахстана. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Теоретическая механика. Аналитическая механика и динамика 

твердого тела. Механика машин и роботов. Модели механики сплошной 

среды, Механика жидкости и газа. Механика деформируемого твердого тела.  

Дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения данной дисциплины: в результате изучения базовых 

дисциплин бакалавриата магистрант должен уже знать основные задачи 

разных разделов механики и стандартные методы, применяемые для их 

решения, владеть навыками математического моделирования прикладных 

задач. 

Изучение данной дисциплины позволит приобрести следующие 

компетенции: 

Достаточно широкое знание задач различных областей механики и 

умение ориентироваться в современных проблемах отрасли; способность к 

критическому анализу изучаемых методов решения задач, способность 

видеть их преимущества и недостатки; способность к построению 

математических моделей для описания определенных физических процессов; 

устойчивые навыки компьютерного поиска, сбора, подготовки и обработки 

информации, используемой в профессиональной деятельности; умение 

делать компьютерные презентации на заданную тему. 

В результате изучения дисциплины магистрант будет: 
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– обладать широкими знаниями современных проблем в различных областях 

механики; 

– понимать и критически оценивать методы и техники, применяемые в 

научных исследованиях и изысканиях; 

– уметь применять полученные знания для решения информационно-

поисковых и практических задач; 

– определять прикладные задачи, актуальные для экономики Казахстана.   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 

1.  Проблемы моделирования турбулентных течений на основе 

осреднения уравнений Навье-Стокса (RANS) 

2.  Проблемы моделирования турбулентности методом крупных вихрей 

(LES) 

3.  Прямые методы моделирования турбулентных течений (DNS) 

4.  Проблемы моделирования нанотечений. Классификация 

микротечений в зависимости от характерных масштабов длины. 

5.  Режимы течений в микро и наноканалах. 

6.  Проблемы моделирования течений в пористых средах 

7.  Проблемы моделирования массообменных процессов в пористых 

средах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью курса является ознакомление магистрантов с современными 

актуальными задачами механики и их адекватным математическим 

моделированием. 

Задачи преподавания дисциплины:  

 ознакомление с современными задачами механики и определение 

их связи с задачами смежных наук; 

 знакомство с современными математическими моделями 

научных проблем; 

 определение актуальных прикладных задач механики для 

мировой экономики и экономики Казахстана; 

 определение перспектив развития современной науки механики. 

Объектами изучения данной дисциплины являются современные 

модели механики, небесной механики, механики машин и робототехники, 

механики жидкости и газа, механики деформируемого твердого тела.  

Методы изучения данной дисциплины: научно-исследовательские.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: 
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актуальные проблемы естествознания и современная техника выдвигают 

задачи, для решения которых недостаточно основ базовых и профилирующих 

курсов по механике. Данная дисциплина предполагает ознакомление 

магистрантов с постановками современных задач механики, определение их 

связи с задачами смежных наук, адекватное математическое моделирование 

прикладных задач. Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, 

позволят специалисту легко определять перспективные направления 

развития современной науки, осуществлять грамотные постановки 

актуальных для экономики прикладных задач механики. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проблемы моделирования турбулентных течений  

Классификация течений жидкостей и газов: ламинарные и 

турбулентные течения, основные отличия. Статистические характеристики 

турбулентного течения и масштабы. Модели расчета турбулентных течений 

на основе гипотезы Буссинеска (модели турбулентной вязкости) и 

возникающие проблемы. Модели на основе осреднения уравнений Навье-

Стокса (RANS) и возникающие проблемы. Прямые методы моделирования 

турбулентных течений (DNS), преимущества метода и ограничения на 

применения. Метод моделирования крупных вихрей (LES), преимущества и 

недостатки метода.  

 

Проблемы моделирования нанотечений  

Нанотечения, основные отличия от классических течений. 

Классификация течений по числу Кнудсена. Примеры нанотечений и их 

свойства. Известные проблемы моделирования нанотечений: определение 

граничных условий и описание основных действующих сил. Пути решения 

проблем. 

 

Проблемы моделирования течений в пористых средах  

Пористые среды и их типы. Модели движения вязкой жидкости в 

пористых средах. Процессы переноса в пористых средах. Течение жидкости 

через пористые перегородки и его особенности. Тепломассообмен при 

фильтрации в пористой среде. Известные проблемы моделирования течений 

в пористых средах. Пути решения проблем. 

 
 

  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Уравнения Навье-Стокса и их основополагающая роль в 

моделировании турбулентных течений  

2. Модели турбулентный течений на основе осреднения уравнений 

Навье-Стокса (RANS) 
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3. Особенности моделирования турбулентности методом крупных 

вихрей (LES) 

4. Классификация микротечений в зависимости от характерных 

масштабов длины. Специфика нанотечений.  

5. Режимы течений в микро и наноканалах. 

6. Специфика течений в пористых средах. Тепломассообмен при 

фильтрации в пористой среде. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РАБОТ 

 

1. Специфика турбулентных течений.  

2. Модели турбулентный течений на основе осреднения уравнений 

Навье-Стокса (RANS) 

3. Особенности моделирования турбулентности методом крупных 

вихрей (LES). Subgrid-scale models 

4. Специфика нанотечений. Режимы течений типа Куэтта и Пуазеля для 

течений в микро и наноканалах. 

5. Специфика течений в пористых средах. Течение жидкости через 

пористые перегородки и его особенности. 

6. Тепломассообменные процессы при фильтрации раствора в пористой 

среде. 
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