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ВСТУП

Розвиток усіх галузей сучасної системи господарювання потребує глибоких наукових досліджень – пошуків та експериментів,
а також проектно-конструкторських і техніко-економічних розробок.
Тісний зв’язок науки і виробництва обумовлює нероздільність
наукової та інженерної діяльності. В умовах науково-технічного
прогресу процес підготовки спеціалістів повинен включати знання
класичних і новітніх методів проведення наукового дослідження,
уміння використати ті або інші з них залежно від складності вирішуваної проблеми та реальних умов практичної роботи.
Дисципліна «Моделювання процесів та обладнання харчових
виробництв» належить до спеціальних дисциплін і є однією із завершуючих підготовку магістрів для напряму підготовки 050503
«Машинобудування» по спеціальності 8.090221 «Обладнання
переробних і харчових виробництв». Відповідно до навчального
плану цієї спеціальності курс «Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв» вивчається як комплексний за змістом
серед таких профілюючих дисциплін як «Методологія наукових
досліджень», «Методологія створення прогресивного технологічного обладнання переробних і харчових виробництв», «Розрахунки
та конструювання апаратів галузі», «Система автоматизованого
проектування обладнання харчових виробництв» та «Теоретичні
основи і сучасні методи інтенсифікації технологічних процесів харчових виробництв». З більшості цих дисциплін відсутні підручники
та навчальні посібники.
Традиційні методи розрахунку процесів і обладнання по осереднених характеристиках не дозволяють розраховувати їх з достатньою точністю, виконувати надійну техніко-економічну оптимізацію. У зв’язку з потребами практики все більше досліджень і
публікацій присвячуються застосуванню методів обчислювальної
математики та викладенню алгоритмів вирішення задач теорії
гідродинаміки, теплообміну і розрахунку відповідної апаратури.
На сьогодні не існує видання, в якому б був систематизований мате8
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ріал по різноманітних методах моделювання процесів і обладнання
харчових виробництв. У цьому підручнику автори намагалися ліквідувати існуючі прогалини та викласти для студентів у доступній
і достатньо популярній формі основні положення моделювання.
Мета дисципліни – оволодіння студентами необхідними знаннями з моделювання процесів і обладнання харчових виробництв
за наступними напрямами:
– етапи створення нових процесів та обладнання харчових виробництв;
– фізичне моделювання;
– математичне моделювання;
– використання фізичних, математичних та інших видів моделей при вивченні процесів і апаратів харчових виробництв.
Підручник складається з двох частин:
1) Теоретичні основи моделювання та оптимізації основних процесів і обладнання харчових виробництв;
2) Математичні моделі основних процесів і обладнання харчових
виробництв.
Перша частина включає шість розділів, друга – п’ять.
У першому і другому розділах висвітлюються методи дослідження й аналізу процесів та обладнання харчових виробництв, а також метод фізичного моделювання. Наведено теореми подібності,
найбільш часто використовувані критерії подібності, приклади використання методу фізичного моделювання. Дається інформація
про моделювання процесів методом аналізу розмінностей, а також
переваги і недоліки методу фізичного моделювання.
Третій розділ присвячений методу математичного моделювання
на базі фундаментальних законів. Наведено основні напрями побудови математичних моделей, їх класифікація, схема побудови
математичної моделі.
У четвертому розділі розглядається метод математичного моделювання на основі статистичних моделей. Дається коротка інформація по термінах і визначеннях, які використовуються при
їх побудові. Показано порядок побудови цих моделей на основі
пасивного і активного експерименту, а також методи перевірки
адекватності математичних моделей.
У п’ятому розділі на окремих прикладах розглянуто закономірності аналогового моделювання, моделювання конструктивного
9
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устрою технологічного обладнання та основних реологічних властивостей харчових продуктів.
Шостий розділ присвячений статичній оптимізації об’єктів експериментальних досліджень.
Розділи 7–11 присвячені основним механічним, гідродинамічним, тепловим, масообмінним, хімічним і біохімічним процесам
харчової технології. Велика увага приділяється гідродинамічним
моделям, оскільки гідродинамічна обстановка в апараті значно
впливає на процеси, які в ньому відбуваються. Наводяться приклади побудови моделей теплообмінних, масообмінних і механічних процесів, а також математичного, фізичного та інших методів
моделюванняв.
Підручник складений на основі курсу лекцій та практичних
занять з моделювання процесів і обладнання харчових виробництв, які упродовж декількох років проводяться в Донецькому
національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського та Харківському державному університеті
харчування і торгівлі.
У ньому наводяться як загальновідомі теоретичні основи моделювання, так і моделі основних процесів та обладнання харчових
виробництв, запропоновані авторами.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями, пов’язаними з обладнанням по виробництву харчової продукції. Він може використовуватися при вивченні профілюючих дисциплін по спеціальності,
сприяє освоєнню способів вирішення задач по курсах «Процеси і
апарати харчових виробництв», «Технологічне обладнання харчових виробництв» та інших, а також при виконанні магістерських
кваліфікаційних робіт. Ним можуть скористатися магістри, спеціалісти та аспіранти по обладнанню хімічних, нафтохімічних,
біохімічних, целюлозно-паперових та інших виробництв.
У даному підручнику використана модульна система із збереженням класичної послідовності викладення матеріалу.
Вважаємо своїм обов’язком висловити подяку рецензентам за
корисні поради й зауваження по змісту підручника професорам
О.В. Богомолову, О.Г. Бурдо, Н.М. Лавріненко, Ф.В. Недопекіну,
О.Ю. Шевченко, В.С. Бодрову, Я.М. Корнієнко, В. М. Марчевському.
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Автори не претендують на повне і детальне висвітлення всіх
аспектів моделювання технологічних процесів та обладнання харчових виробництв і будуть вдячні за побажання та зауваження,
висловлені зацікавленими читачами. Просимо направляти їх за
адресою: 83055 м. Донецьк, проспект Театральний 28, кафедра
обладнання харчових виробництв ДонНУЕТ імені Михайла ТуганБарановського.
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