
                                                                     
Завдання для практичних  занять 
з курсу «Основи нанореології» 

 
 

1. Розрахувати стаціонарні конфігурації ланцюжних наносистем методами 
молекулярної динаміки без урахування внутрішнього тертя 
2. Розрахувати стаціонарні конфігурації ланцюжних наносистем методами 
молекулярної динаміки з урахуванням внутрішнього тертя 
3. Розрахувати стаціонарні конфігурації ґратчастих наносистем методами 
молекулярних ґрат без урахування внутрішнього тертя 
4. Розрахувати стаціонарні конфігурації ґратчастих наносистем методами 
молекулярних ґрат з урахуванням внутрішнього тертя 
5. Розрахувати стаціонарні конфігурації трубчатих наносистем методами 
молекулярної динаміки без урахування внутрішнього тертя 
6. Розрахувати стаціонарні конфігурації трубчатих наносистем методами 
молекулярної динаміки з урахуванням внутрішнього тертя 
7. Провести розрахунки динаміки руху нанорідин в нанорозмірних каналах. 
Задача Куета 
8. Провести розрахунки динаміки руху нанорідин в нанорозмірних каналах. 
Задача Пуазейля 
9. Провести розрахунки динаміки руху обтікання нанорозмірних тіл рідиною. 
Задача Стокса 
10. Провести розрахунки динаміки осідання наночастинок в рідині/газі без 
урахування внутрішнього тертя 
11. Провести розрахунки динаміки осідання наночастинок в рідині/газі з 
урахуванням внутрішнього тертя 
12. Провести порівняльні розрахунки задач одновимірного руху нанорідин 
методами молекулярної динаміки та механіки суцільних середовищ. Задача 
Куета 
13. Провести порівняльні розрахунки задач одновимірного руху нанорідин 
методами молекулярної динаміки та механіки суцільних середовищ. Задача 
Пуазейля 
14. Розв’язати задачу масопереносу в нанорідинах з різною реологією 
15. Розв’язати задачу теплопереносу в нанорідинах з різною реологією 
16. Розв’язати задачу теплопереносу в наноструктурованих композитах з різною 
реологією 
17. Розв’язати задачу фононної гідромеханіки в нанодротах 
18. Розв’язати задачу дифузії наночастинок в мікрокамерах 
19. Розв’язати задачу фільтрації рідин в нанопористих фільтрах 

    20. Розв’язати задачу генерація ультразвукових хвиль при терті нанопластин 
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