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Програманавчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «3D моделювання» вивчає процес створення 3D  моделей різних за складністю 
деталей, що дозволяє максимально точно представити форму, розмір, текстуру деталі, 
оцінити її зовнішній вигляд .  
Такий спосіб автоматизованого проєктування дозволяє зменшити вартість створення виробу 
і покращити його якості. Система комп’ютерного моделювання дає можливість створювати 
вироби будь-якої складності, а також розробляти проєктно-конструкторську документацію 
(моделювання деталей і складальних одиниць, креслення, аналіз, оптимізація конструкції, 
тощо). 

Основною метою даної дисципліни є формування у студентів здатностей: 

− створення геометричних і фізичних моделей деталей у тривимірному просторі 

− побудови структурованих і неструктурованих сіток в залежності від складності моделі 
деталі; 

− планування чисельного експерименту для розробленої моделі деталі; 

− контролю  і аналізу отриманих розв’язків. 
 
Предметом дисципліни є отримання інформації про загальну структуру систем 
комп’ютерного моделювання, теоретичні основи, пов’язані з моделюванням деталей і процесів 
в складних геометричних просторах. 
Навчальна дисципліна «3D моделювання» разом з іншими навчальними дисциплінами забезпечує 
формування фахових компетентностей в рамках спеціальності. Отже, програмні результати, 
а саме компетентності, знання, уміння зазначаються згідно матриці відповідності, наданій в 
освітній програмі «Комп’ютерно-інтегровані технології проєктування приладів» 
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ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

- Здатність виконувати автоматизоване проектування елементів приладів і систем 
вимірювання та контролю параметрів технологічних і фізичних процесів (ФК 12). 

- Здатність практично використовувати сучасні системи автоматизованого 
проектування при конструюванні виробів галузі автоматизації та приладобудування 
(ФК 13). 

- Здатність проектувати, виготовляти, встановлювати, налагоджувати та 
експлуатувати комп'ютерно-інтегровані засоби вимірювання ваги, сили, тиску, 
швидкості, прискорення та інших фізичних величин  (ФК 15). 

- Здатність проектувати елементну базу комп'ютерно-інтегрованих систем та 
апаратів сучасного автоматичного, оптико-електронного та радіолокаційного 
військового та цивільного обладнання (ФК 16). 

- Здатність конструювати деталі та вузли приладів (ФК 20). 

ЗНАННЯ: 

- Знати основні положення практичного використання сучасних систем автоматизованого 
проектування (ЗН 6). 

- Знати і володіти основами конструювання елементної бази широкого спектру приладів, 
апаратів, засобів контролю та регулювання. 
 (ЗН 9).  

УМІННЯ: 

- Вміти надійно використовувати сучасні системи автоматизованого проектування (УМ 
13). 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна «3D моделювання» належить до нормативних дисциплін циклу «Професійної 
підготовки» і базується на знаннях з матеріалознавства та міцності матеріалів, 
особливостях та закономірностях фізичних процесів, математичному моделюванні процесів, 
вищій математиці, теорії механізмів і інших напрямках загально-технічної підготовки. 
Отримані знання та уміння дають основу для засвоєння дисциплін з основ конструювання. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Вступ до курсу 
Тема 1. Системи комп’ютерного моделювання деталей . 
Тема 2. Структура програмного забезпечення. Препроцесори 
 
Розділ 2. Робота у препроцесорах 
Тема 1. Основне меню  
Тема 2. Основні команди для роботи з вершинами. 
Тема 3. Основні команди для роботи з кромками. 
Тема 4. Основні команди для роботи з поверхнями. 
Тема 5. Основні команди для роботи з об’ємами. 
Тема 6. Побудова сіток моделі. 
 
Розділ 3. Застосування програмного забезпечення в 3D моделюванні  . 
Тема 1. Основне меню користувача. 
Тема 2. Завдання граничних умов. 
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Тема 3. Моделі процесів та особливості їх використання.  
Тема 4. Отримання і аналіз результатів. 
 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базові 

1. Gambit. Керівництво з експлуатації. Розробник Fluent Inc. (www.fluent.com), 2000. 
Зберігаються в електронному варіанті на сервері лабораторії 168 1-го корпусу НТУУ «КПІ». 
2. Fluent. Керівництво з експлуатації. Розробник Fluent Inc. (www.fluent.com), 1998. 
Зберігаються в електронному варіанті на сервері лабораторії 168 1-го корпусу НТУУ «КПІ». 
3. Системи CAD/CAE. ANSYS FLUENT: навч. посіб./ І.А. Гришанова, І.В. Коробко. – К.: «ДІЯ ЛТД», 
2012. –  208 с. 

Додаткові 
4. Матеріали сайту www.ansys.com. 
5. Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 248 с. 
6. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. Ansys в руках инженера. Практическое 
руководство. -  M.: Либроком, 2015.- 269 c. 
7. Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф. Ansys для инженеров. Справочное пособие. - М: 
Машиностроение-1, 2004. — 512 с. 
8. Басов К.А. Ansys в примерах и задачах. - М: КомпьютерПресс, 2002. —224 с. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 
Розділ 1. Вступ до курсу 
Тема 1. Системи комп’ютерного моделювання деталей . 
Лекція 1. Системи комп’ютерного моделювання деталей.  
Мета і завдання дисципліни. Короткий огляд сучасних систем комп’ютерного моделювання 
деталей , особливості і галузі їх використання. Поняття “СAD” і “CAE”.  
Приклади CAE/CAD систем, можливості пакетів, їхнє використання в різних галузях науки і техніки. 
Етапи розв’язання задач, планування чисельного експерименту. 
Зміст і місце дисципліни у навчальному процесі. Джерела інформації, які рекомендуються для 
успішного вивчення дисципліни. 
 
 
Тема 2. Структура програмного забезпечення. Препроцесори 
Лекція 2.  Структура програмного забезпечення. Препроцесори 
Особливості функціонування складових частин в рамках програмного пакету. Препроцесор для 
створення геометричної моделі і сітки. Створення сесії моделювання. Графічний інтерфейс 
користувача. 
 
Розділ 2. Робота у препроцесорах 
Тема 1. Основне меню  
Тема 2. Основні команди для роботи з вершинами. 
Лекція 3. Частина1.  Основне меню. 
 Огляд основних команд меню File, Edit, Solver. Використовувані системи координат і особливості 
їх застосування. Ознайомлення з об’єктами типів: вершина, кромка, поверхня, об’єм, група 
об’єктів. 
 
 
Лекція 3. Частина2.  Основні команди для роботи з вершинами. 



Створення вершин. Поєднання і розділення вершин. Переміщення, копіювання і репозиціонування 
вершин. Конвертація вершин. Видалення вершин. 
 
Тема 3. Основні команди для роботи з кромками. 
Лекція 4. Основні команди для роботи з кромками. 
Створення прямої кромки, дуги окружності, окружності, еліптичної і конічної дуг, дуги, що 
скруглює, створення кромки з вершин. Повернення вершин на заданий кут. Копіювання, 
переміщення і репозиціонування кромок. Видалення кромок. 
 
Тема 4. Основні команди для роботи з поверхнями. 
Лекція 5. Команди створення поверхонь. Команди для роботи з поверхнями. 
Створення поверхні із каркаса кромок. Створення паралелограма і багатогранника, кола, 
еліптичної поверхні з вершин, сітчастої поверхні, поверхні з доріжок вершин. Створення поверхні 
шляхом повороту кромок. Створення поверхонь у вигляді прямокутника, кола і еліпса.  
Логічні операції з поверхнями: поєднання, віднімання, перетин. Розділення та злиття поверхонь. 
Колапс поверхні. Конвертація поверхонь. Створення поверхонь шляхом розгортання кромок.  
 
Тема 5. Основні команди для роботи з об’ємами. 
Лекція 6. Команди створення об’ємів. Команди для роботи з об’ємами. 
  Створення об’ємів шляхом розгортки поверхонь. Створення об’єму шляхом повороту поверхні на 
певний кут. Створення об’єму з каркасу поверхонь. Створення об’ємів різної форми.  
Логічні операції з об’ємами. Скруглення кромок об’ємів. Поєднання і розділення об’ємів.  
 
 
Тема 6. Побудова сіток моделі. 
Лекція 7. Пограничні шари. Побудова сіток на кромках і поверхнях. Побудова сіток на об’ємах. 
Поняття про пограничні шари і особливості їх побудови. Параметри пограничних шарів. 
Особливості побудови сіток на кромках, розмітка кромок. Особливості побудови сіток на 
поверхнях, елементи таких сіток і типи їх побудови. Залежність утворення сітки від типів вершин. 
Побудова сіток Map та Pave. 
Елементи і типи розмітки об’ємів. Побудова сіток типу Cooper, TGrid. 
 
Розділ 3. Застосування програмного забезпечення в 3D моделюванні   
Тема 1. Основне меню користувача. 
Тема 2. Завдання граничних умов. 
Лекція 8. Частина1.  Основне меню користувача. 
 Команди основного меню. Приклади застосування команд в залежності від вирішуваної задачі. 
Початок роботи у програмному забезпеченні. 
Лекція 8. Частина2.  Завдання граничних умов. 
 Завдання граничних умов і зон. Зміна типу граничної зони. Введення початкових значень вихідних 
параметрів в залежності від типу зони. Встановлення систем одиниць вимірювання. Перехід з 
однієї системи до іншої. Визначення фізичних властивостей використовуваних в моделі матеріалів. 
Користування базою даних. 
 
Тема 3. Моделі процесів та особливості їх використання.  
Тема 3.4. Отримання і аналіз результатів. 
Лекція 9. Частина1. Моделі процесів та особливості їх використання.  
Знайомство з моделями фізичних процесів та особливостями їх використання в залежності від 
умов поставленої задачі. Критерії вибору певної моделі. Планування чисельного експерименту. 
Особливості завдання ітераційного процесу. 
 
Лекція 9. Частина2.  Отримання і аналіз результатів. 



Відображення контурів необхідних параметрів (швидкості, температури, тиску, густини, тощо) в 
домені, побудова векторів швидкості і її складових в моделі. Побудова графіків. Створення та 
відображення функції користувача. Навички роботи з інструментарієм. Створення додаткових ліній 
і поверхонь для можливості відображення результатів в будь-якій області домена. Проведення 
аналізу отриманих результатів завдяки обробці отриманих даних. 

Практичні заняття 

Основні завдання циклу занять комп’ютерного практикуму полягають в тому, щоб навчити 

студентів застосовувати отримані теоретичні знання для побудови моделей, завдання граничних 

умов, проведення чисельного експерименту і, саме головне, коректного аналізу отриманих 

результатів. 

№

 з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

 

Кількість 

ауд. годин 

1 Розділ 2. Робота у препроцесорах 

Тема 1. Основне меню  

       Комп’ютерний практикум 1.  Ознайомлення з 

інтерфейсом користувача.  

Мета роботи - ознайомитися з основними командами, що 

використовуються для побудови геометричної моделі, створення 

сітки, призначення зон та границь, а також транспортування сітки з 

системи CAD в систему CAE. 

2 

 Розділ 3. Застосування програмного забезпечення в 3D 

моделюванні  . 

Тема 1. Основне меню. 

Тема 2. Завдання граничних умов. 

       Комп’ютерний практикум 2.  Ознайомлення з 

інтерфейсом користувача. 

Мета роботи - ознайомитися з основними командами, що 

використовуються для проведення обчислень на прикладі 

елементарної задачі. 

6 

 Розділ 2. Робота у препроцесорах     

Тема 2. Основні команди для роботи з вершинами 

Тема 3. Основні команди для роботи з кромками. 

Тема 4. Основні команди для роботи з поверхнями. 

Комп’ютерний практикум 3. Створення елементарних 2D 

геометричних моделей і побудова сітки на них. 

Мета роботи - створення площинної геометричної конфігурації 

змішувального коліна та сітки.   

6 

 Розділ 2. Робота у препроцесорах 

Тема 5. Основні команди для роботи з об’ємами. 

Комп’ютерний практикум 4. Створення елементарних 3D 

геометричних моделей і побудова сітки на них. 

Мета роботи - створити елементарну геометричну модель 

об’ємної форми і накласти на неї сітку. 

2 

2 Розділ 2. Робота у препроцесорах 4 



Тема 5. Основні команди для роботи з об’ємами. 

Тема 6. Побудова сіток моделі. 

Комп’ютерний практикум 5. Моделювання перетину 

об’ємних геометричних фігур. Створення пограничних шарів.  

Мета роботи - навчитися прийомам побудови сіток завдяки 

декомпозиції геометрії і вивчити основи побудови пограничних шарів.  

 

3 Розділ 2. Робота у препроцесорах 

Тема 5. Основні команди для роботи з об’ємами. 

Тема 6. Побудова сіток моделі. 

        Комп’ютерний практикум 6. Створення різних типів 

сіток на складних поверхнях. 

Мета роботи - навчитися застосовувати спеціальні прийоми 

побудови сіток на складних поверхнях. 

4 

4 Розділ 3. Застосування програмного забезпечення в 3D 

моделюванні  . 

Тема 3. Моделі процесів та особливості їх використання.  

Тема 4. Отримання і аналіз результатів. 

Комп’ютерний практикум 7. Моделювання течії потоків 

рідини з різною температурою. 

Мета роботи - розробити етапи постановки задачі про 

двовимірну турбулентну течію сумісно з явищем теплоперенесення. 

Останнє має місце, коли в змішувальному коліні трубопроводу 

зустрічаються два потоки із різними температурами. В цій ситуації на 

основі результатів моделювання поля швидкостей і поля температур 

важливо передбачити оптимальне розташування вхідних і вихідних 

отворів в трубах, через які проходять різні по температурі потоки. 

1 

5 Розділ 3. Застосування програмного забезпечення в 3D 

моделюванні  . 

Тема 3. Моделі процесів та особливості їх використання.  

Тема 4. Отримання і аналіз результатів. 

Комп’ютерний практикум 8. Моделювання динамічних 

стискуваних потоків.   

Мета роботи - розглянути та опанувати такі аспекти роботи: 

- розрахунок задачі про протікання потоку через сопло в 

статиці, як одного з окремих випадків змінного в часі потоку; 

- визначення непостійних граничних умов завдяки функції 

користувача; 

- отримання перехідного процесу завдяки coupled implicit 

солверу; 

- створення анімації змінного в часі потоку. 

2 

 



Індивідуальні завдання 

Студенти отримують завдання до РГР.  

Розрахунково-графічна робота спрямована на дослідження застосування комп’ютерного 
моделювання при розв’язанні різних науково-практичних задач. Вибір розв’язуваної задачі 
залишається за студентом, але при обов’язковому узгодженні з викладачем. 

В рамках даної роботи студент самостійно повинен обрати і узгодити з викладачем реальний 
приклад використання систем комп’ютерного моделювання для розв’язку будь-якої науково-
практичної задачі. При цьому обов’язковими вимогами до виконання роботи є: 

1. Формалізація задачі. 

2. Створення моделі у препроцесорі з використанням тривимірної сітки. Модель повинна бути 
побудована з огляду на той перелік команд, що наводився на лекціях і не має бути елементарною, 
тобто містити в своїй основі якусь одну чи дві геометричні фігури без геометричних декомпозицій. 

3. Визначення необхідних граничних умов, а також самостійний вибір матеріалів задіяних 
середовищ. 

4. Задача муже бути розв’язана як в статиці, так і в динаміці 

5. Обов’язковим є представлення результатів у вигляді відповідних контурних чи векторних 
зображень, графіків, тощо з необхідними поясненнями. 

6. Робота має містити пояснення і скріншоти до кожного кроку її виконання.  

7. В кінці треба навести висновки, які детально відображають і пояснюють отримані результати, а 
також показують, чи була виконана мета . 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студентів передбачає самостійний розгляд ними питань, які виникають 
при вивченні відповідних розділів курсу. 

 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які висуваються до студентів: 

• Відвідування занять (як лекцій, так і практичних) є обов’язковим; в разі дистанційного 
навчання студент має бути постійно на зв’язку з викладачем, звітувати про виконані 
завдання на практичних заняттях. 

• Правила поведінки на заняттях передбачають активну творчу роботу студента із 
відповідним здобуттям балів.  

• В кінці практичного заняття студент повинен показати викладачу результати своєї 
роботи і дочекатися відмітки у відомості про виконання, якщо передбачалося 
самостійне виконання завдань; 

• Штрафні бали призначатимуться за відсутність на практичному занятті без поважної 
причини (0.5 бала); 

• В кінці семестру відбувається захист РГР в термін, встановлений викладачем. Дедлайн 
здачі РГР не пізніше, ніж за день до встановленої дати заліку. 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 

годин СРС 

1. Підготовка до лекційних занять 21 

2. Підготовка до модульної контрольної роботи 6 

3. Виконання РГР 15 

4. Підготовка до заліку 6 

 Всього годин  48 



• Перескладання заліку відбувається до 3 разів, дедлайн для передостанньої і останньої 
спроб складання заліку йде у відповідності з розкладом, наданим деканатом. 

• Політика щодо академічної доброчесності відповідає політиці академічної доброчесності 
по НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з дисципліни розраховується виходячи із 100-бальної шкали і 
складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання кожної з робіт комп’ютерного практикуму; 
2) виконання модульної контрольної роботи; 
3) виконання розрахунково-графічної роботи. 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1.Комп’ютерний практикум 
Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за весь комп’ютерний практикум (8 
робіт) дорівнює  10балів х 8 = 80 балів. 
За своєчасне виконання роботи студент отримує 2 бали, за своєчасну здачу роботи 
студент отримує 2 бали, за протокол з повними відповідями на контрольні запитання  
студент отримує 3 бали, за захист роботи студент отримує 3 бали. Якщо у відповіді 
присутні деякі помилки, студент отримує 2 або 1 бал в залежності від зроблених 
помилок, якщо відповідь є невірною, студент не отримує жодного бала. Це ж 
стосується і підготовленого протоколу: якщо протокол містить детальні відповіді та 
хід виконання роботи, студент претендує на 3 бали, при помилках у відповідях кількість 
балів може бути 2 або 1 в залежності від серйозності помилок. Якщо студент 
запізнюється з виконанням або здачею роботи на одне заняття, то він замість 2-х балів 
отримує 1. Запізнення з захистом і виконанням робіт більше ніж на 1 заняття без 
поважної причини не дає студентові жодного балу. 
2.Модульний контроль 
Ваговий  бал –  10.  Максимальна кількість балів за МКР  дорівнює  10 балів. Робота 
містить дві задачі, одна з яких стосується CAD, а інша – CAE компонентів. Кожна з задач 
оцінюється в 5 балів. 
Якщо робота практично не має зауважень, або вони є несуттєвими студент може 
отримати 9-10 балів. 
Якщо в роботі вірно викладено хід розв’язання задач, а відповідь містить помилку, або 
незначні помилки виявлено в ході розв’язання задач, студент може отримати 6-8 балів. 
Якщо задачі розв’язані невірно, але деякі слушні дії при розв’язанні студентом були 
зроблені, або надана стисла, а не розгорнута відповідь, студент може отримати 3-5 
балів. 
1-2 бали студент може отримати за те, що був присутнім під час виконання роботи і 
намагався підійти до розв’язання задач. 
 
3.Розрахунково-графічна робота 
Ваговий  бал –  10.  Максимальна кількість балів за РГР  дорівнює  10 балів. 
Якщо робота практично не має зауважень, для розв’язання обрано складну задачу і 
коректно оцінені отримані результати,  студент може отримати 9-10 балів. 
Якщо в роботі вірно викладено хід розв’язання проблеми, але проблема не є складною з 
точки зору побудови сітки або формалізації задачі, студент може отримати 6-8 балів. 
Якщо обрано просту проблему і до того ж невірно її розв’язано, студент може 
отримати 3-5 балів. 
1-2 бали студент може отримати за те, що виклав свої думки щодо створення моделі і 
виконання обчислювального процесу, але на практиці не зміг це реалізувати . 
 



Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  
rC = 10*8+10+10 = 100 балів. 
Поточний контроль: МКР 
Календарний контроль: атестації провадиться двічі на семестр як моніторинг 
поточного стану виконання вимог силабусу. 
Умовою позитивної першої атестації є отримання не менше 25 балів. Умовою 
позитивної другої атестації – отримання не менше 50 балів. 
3. Умовою допуску до заліку є виконання та зарахування модульної контрольної роботи, 
РГР  та захисту всіх комп’ютерних практикумів. 

Семестровий контроль: залік  
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль (залік) додається окремо. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцент кафедри ПБ, к.т.н., с.н.с, Гришанова Ірина Аркадіївна 

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол № 12 від 11.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету  (протокол № 6/21 від 17.06.2021 
року) 


