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Програманавчальної дисципліни 

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

Дисципліна забезпечує підготовку фахівців приладобудівного профілю до розв’язання складних 
технічних задач, що потребують застосування сучасних  методів комп’ютерних оптимізаційних 
досліджень та технологій інженерного аналізу і синтезу. Основна мета даної дисципліни полягає 
в тому, щоб навчити студентів обирати і коректно застосовувати той чи інший метод 
комп’ютерного оптимізаційного дослідження процесів керування на основі використання 
сучасних CAD/CAE платформ, а також 
володіти методами комп’ютерних оптимізаційних досліджень процесів керування в рамках 
аналізу поведінки приладів та об’єктів вимірювання; технологіями обробки і аналізу чисельних 
результатів; технологіями оптимізації проведення чисельного експерименту. 

Предмет дисципліни включає 

- методології моделювання та оптимізації процесів керування  на основі 
багатодисциплінарного пов’язаного аналізу, який представляють різноманітні CAD/CAE 
платформи; 
- метод аналізу керування гідрогазодинамічних процесів і багатофазних середовищ на базі  
ANSYS СFX; 
- методи моделювання і оптимізації процесів керування в  статичних конструкційних 
дослідженнях; 
- методи моделювання і оптимізації процесів керування в   теплових дослідженнях; 
-  методи оптимізаційних досліджень ANSYS DesignXplorer. 
 



Навчальна дисципліна «Моделювання і оптимізація процесів керування» разом з іншими 
навчальними дисциплінами забезпечує формування загальних і 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 проектування приладів» 
https://kaf-pb.kpi.ua/ua/2018-03-19-09-28-16.html 

ЗАГАЛЬНІ І ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК 1); 
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 6); 
- Здатність використовувати поглиблені знання спеціального математичного 

інструментарію для математичного моделювання та ідентифікації процесів, 
обладнання, засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробування та 
керування складними організаційно-технічними об’єктами та системами з 
використанням сучасних технологій проведення наукових досліджень. (ФК 9); 

- Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи аналізу, синтезу та 
оптимізації систем автоматизації, управління виробництвом, життєвим циклом 
продукції та її якістю у наукових дослідженнях, мати досвід практичного впровадження 
наукових розробок (ФК 11). 

ЗНАННЯ: 

- Знання методів прийняття оптимальних проектних рішень (ЗН 5); 
- Знання інтелектуальних методів та систем підтримки прийняття проектних рішень 

(ЗН 6); 
- Знання методів наукового аналізу і синтезу (ЗН 13); 
- Знання основ розробки елементів комп'ютерних технологій проектування приладів (ЗН 

16); 
- Знання основних положень практичного використання сучасних систем 

автоматизованого проектування (ЗН 18). 

УМІННЯ: 

- Вміти застосовувати інтелектуальні методи управління для створення високо 
ефективних систем автоматизації на основі використання баз даних, баз знань та 
методів штучного інтелекту (УМ 1); 

- Вміти застосовувати сучасні методи моделювання та оптимізації для дослідження та 
створення ефективних систем керування складними технологічними та організаційно-
технічними об’єктами (УМ 3); 

-   
- Вміти використовувати методи системного аналізу для розробки математичних 

моделей об’єктів та автоматизованих систем і теоретичного дослідження та 
моделювання різних аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних 
технологій (УМ 11); 

- Вміти застосовувати методи аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматизації, 
управління виробництвом, життєвим циклом продукції та її якістю у наукових 
дослідженнях (УМ 14); 

- Вміти надійно використовувати сучасні системи автоматизованого проектування (УМ 
20). 

Слід вміти пов’язувати набуті знання і уміння в рамках системного підходу до комплексного 
забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід 
передбачає прийняття оптимальних рішень, зокрема, конструктивних і схемних, на основі 
аналізу сучасних методів комп’ютерних досліджень приладів та об’єктів вимірювання. 

https://kaf-pb.kpi.ua/ua/2018-03-19-09-28-16.html


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

Дисципліна «Моделювання і оптимізація процесів керування» належить до вибіркових дисциплін 
циклу «Професійної підготовки» і базується на знаннях з дисциплін: системи CAD/CAE, 
інформативність фізичних процесів, вимірювальні комплекси, комп'ютерні дослідження засобів 
та об'єктів вимірювання, моделювання інформаційно-вимірювальних систем. Отримані знання 
та уміння дають міцне підґрунтя для подальшого проходження практики студентами та 
підготовки магістерської дисертації. 
Базовий рівень володіння англійською мовою не нижче А2. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Вступ до курсу. Огляд модулю ANSYS DesignXplorer 
Тема 1. Вступ до курсу. Знайомство з робочим простором ANSYS DesignXplorer.  
Розділ 2. Методи оптимізації 
Тема 2. Дослідження конструкції з метою її оптимізації. 
Розділ 2. Теоретичні засади оптимізації 
Тема 3.  Теоретичні засади оптимізації 

Розділ 3. Чисельні методи безумовної багатовимірної оптимізації 
Тема 4. Загальні принципи побудови чисельних методів багатовимірної оптимізації. 
Тема 5. Методи нульового порядку 
Тема 6. Методи першого порядку  
Тема 7. Методи другого порядку 
Розділ 4. Чисельні методи умовної багатовимірної оптимізації 
Тема 8. Принципи побудови чисельних методів пошуку умовного екстремуму 
Тема 9. Метод штрафних функцій. 
Розділ 5. Перспективи розвитку сучасних методів оптимізації інформаційно-вимірювальних 
приладів та систем 
Тема 10. Перспективи розвитку сучасних методів оптимізації інформаційно-вимірювальних 
приладів та систем 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базові 

1. ANSYS DesignXplorer. Training Manual. Керівництво з експлуатації. Розробник Ansys Inc., 2010.  
2. Гришанова І.А., Коробко І.В. Системи CAD/СAE ANSYS FLUENT. Навч. посібник.-К.:ДІЯ ЛТД.2012.-
208 с. 
3. Нефьодов Ю.М., Балицька Т.Ю. Методи оптимізації в прикладах і задачах: Навч. посібник. 
К.:Кондор, 2011. – 324с. 
4. Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації: Навчальний посібник,    - Черкаси, 
Брама-Україна. 2005. – 608с. 
5. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. – М.: Радио и связь,1988.. 

Додаткові 

7. Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 248 с. 
8. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. Ansys в руках инженера. Практическое руководство. 
-  M.: Либроком, 2015.- 269 c. 
9. Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф. Ansys для инженеров. Справочное пособие. - М: 
Машиностроение-1, 2004. — 512 с. 
10. Басов К.А. Ansys в примерах и задачах. - М: КомпьютерПресс, 2002. —224 с. 
11. Матеріали сайту www.ansys.com. 
12. Е.И. Яблочников, Д.Д. Куликов, В.И. Молочник. Моделирование приборов, систем и 
производственных процессов / Учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 156 с. 

http://www.ansys.com/


Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 
Розділ 1. Вступ до курсу. Огляд модулю ANSYS DesignXplorer 
Тема 1. Вступ до курсу. Знайомство з робочим простором ANSYS DesignXplorer.  
Лекція 1. Вступ до курсу. Знайомство з робочим простором ANSYS DesignXplorer. 
Інструментарій. Як виглядає типова сесія в DesignXplorer. Результати роботи – що може дати 
на виході сесії DesignXplorer. Оцінка параметрів процесу керування, їх необхідної кількості.  
СРС Можливості програмного продукту ANSYS DesignXplorer. Приклади використання  
Лекція 2. Інтерфейс користувача.  
Параметри. Проєктні точки. Точки відгуку. Особливості і методологія проведення аналізу в 
ANSYS DesignXplorer. Спостереження за здійсненням аналізу. Експорт даних. Опції Design 
Exploration. 
СРС Як збільшити точність поверхні відгуку. 
 
Розділ 2. Методи оптимізації 
Тема 2. Дослідження процесів керування з метою її оптимізації. 
Лекція 3. Дослідження процесів в Design Exploration 
Що таке дослідження процесу керування. Система кореляції параметрів. Поверхня відгуку. 
Система цільової оптимізації. Аналіз шість сігма. Проєктні точки проти параметричного 
графіку. Кореляція параметрів моделі. Діаграма розсіяння. Кореляційна матриця. Графік 
чутливостей. Графік відгуку. Графік локальної чутливості. Графік у вигляді павука. 
СРС Параметризація сітки. Зміна сітки на моделі для подальшого проведення аналізу. 
Лекція 4. Аналіз шість сігма. 
Що таке шість сігма. Планування експерименту. Методологія виконання аналізу шість сігма. 
Графік чутливостей  (SSA). 
Лекція 5. Кореляція параметрів. 
Що таке кореляція параметрів. Запуск кореляції параметрів. Генерація зразка. Квадратична 
кореляція. Визначення важливості параметрів. Як визначити значення параметрів значущості і 
кореляції. 
Лекція 6. Планування експерименту 
Навіщо застосовується планування експерименту. Приклад планування експерименту. Генерація 
матриці планування експерименту. Імпортування і копіювання проєктних точок.  
Лекція 7. Поверхня відгуку 
Використання поверхні відгуку для оптимізаційних досліджень. Типи Meta Model. Стандартна 
поверхня відгуку – поліноми 2-го порядку. Непараметрична регресія. Обмеження. Криві збіжності. 
Графіки поверхні відгуку. 
 
Розділ 3. Теоретичні засади оптимізації 
Тема 3.  Теоретичні засади оптимізації 
Лекція 8. Розуміння поверхні відгуку 
Центральний композитний дизайн. Планування за Box-Behnken. Алгоритм побудови 
стандартної поверхні відгуку. Алгоритми крігінгу. Алгоритми непараметричної регресії. 
Лекція 9. Розуміння цільової оптимізації 
Принципи цільової оптимізації. Практичне застосування. Теорія цільової оптимізації. 
Постпроцессінг цільової оптимізації. 
Лекція 10. Розуміння методу побудови графіків чутливостей 
Чутливість як один із параметрів оптимізаційних досліджень. Розуміння графіків компромісів. 
Теоретичні засади і алгоритмізація. Функції розподілу. 
Лекція 11. Теорія методу шість сігма. 



Сутність аналізу. Розподіл вхідних даних. Бета-розподіл, експоненціальний розподіл, нормальний 
розподіл. Рівномірний та трикутний розподіли. Статистичні чутливості в аналізі шість сігма. 
СРС Розглянути приклади застосування аналізу шість сігма на практиці 
Розділ 3. Чисельні методи безумовної багатовимірної оптимізації 
 
Тема 4. Загальні принципи побудови чисельних методів багатовимірної оптимізації. 
Лекція 12. Загальні принципи побудови чисельних методів багатовимірної оптимізації 
Загальні принципи побудови чисельних методів багатовимірної оптимізації. Короткий аналіз 
чисельних методів (ітераційних) безумовної оптимізації. Збіжність до точки мінімуму, напрям 
спуску (пошуку), методи нульового порядку, методи першого порядку, методи другого порядку, 
швидкість збіжності, асимптотичні параметри помилки.   
 
Тема 5. Методи нульового порядку 
Лекція 13. Методи нульового порядку 
Методи нульового порядку. Метод конфігурацій (Хука Джавса, постановка задачі, стратегія 
розв’язання задачі, старий базис, пошук за зразками, алгоритм, приклади). Метод 
деформуючого многогранника (постановка задачі, стратегія розв’язання задачі, старий базис, 
пошук за зразками, алгоритм, приклади). Метод спряжених напрямків (метод Пауєла, 
постановка задачі, поняття спряжені вектори, стратегія розв’язання задачі, алгоритм, 
приклади). Адаптивний метод випадкового пошуку (постановка задачі,  стратегія розв’язання 
задачі, алгоритм, приклади). 
 
Тема 6. Методи першого порядку  
Лекція 14. Методи першого порядку.  
Метод найшвидшого градієнтного спуску (постановка задачі, стратегія розв’язання задачі, 
алгоритм, приклади). Метод Гауса - Зейделя (постановка задачі, стратегія розв’язання задачі, 
алгоритм, приклади). Метод спряжених градієнтів (постановка задачі, стратегія розв’язання 
задачі, алгоритм методу Флетчера – Рівса, збіжність, швидкість збіжності, приклади). 
 
Тема 7. Методи другого порядку 
Лекція 15. Методи другого порядку. 
Метод Ньютона (постановка задачі, стратегія розв’язання задачі, алгоритм, приклади). Метод 
Макварда (постановка задачі, стратегія розв’язання задачі, алгоритм, приклади). 
Квазіньютонівський метод (метод Девідона – Флетчера - Пауелла (постановка задачі, 
стратегія розв’язання задачі, алгоритм, збіжність, приклади). 
 
Розділ 4. Чисельні методи умовної багатовимірної оптимізації 
Тема 8. Принципи побудови чисельних методів пошуку умовного екстремуму 
Лекція 16. Принципи побудови чисельних методів пошуку умовного екстремуму 
Загальна постановка задачі пошуку умовного екстремуму зі змішаними обмеженнями, методи 
послідовної безумовної мінімізації, методи можливих напрямків, приклади.  
 
Тема 9. Метод штрафних функцій. 
Лекція 17. Метод штрафних функцій. Постановка задачі, стратегія розв’язання задачі, 
алгоритм, збіжність, метод зовнішніх штрафів, приклади. 
 
Розділ 5. Перспективи розвитку сучасних методів оптимізації інформаційно-вимірювальних 
приладів та систем 
Тема 10. Перспективи розвитку сучасних методів оптимізації інформаційно-вимірювальних 
приладів та систем 
Лекція 18. Перспективи розвитку сучасних методів оптимізації інформаційно-вимірювальних 
приладів та систем.  



Перспективи розвитку сучасних методів оптимізації інформаційно-вимірювальних приладів та 
систем, основні проблеми оптимізації нових приладів, процесів, розвиток інтелектуальних 
приладів і систем вимірювання механічних величин. 
 

Комп’ютерний практикум 

Мета комп’ютерного практикуму: навчити студентів застосовувати на практиці методи 
оптимізації для розв’язання прикладних задач побудови сучасних інформаційно–вимірювальних 
систем. 

№ 
з/п 

Назва теми заняття і його короткий опис 

1 Дослідження «What If».  Використовуючи менеджер параметрів, дослідити в 
моделі , як змінюється напруження, маса і деформація при зміні геометричних 
параметрів. Провести оптимізаційне дослідження процесу керування на базі 
зазначених параметрів. 

2 Кореляція параметрів. Оцінити можливості технології дослідження кореляції 
параметрів в оптимізаційних дослідженнях процесів керування 

3 Планування експерименту. Провести планування експерименту за певним 
сценарієм з побудовою відповідних графічних досліджень 

4 Оптимізація поверхні відгуку. Дослідити параметри зміщення і маси для моделі 
при варіації її геометрії і навантаження на неї. Мінімізувати масу і зміщення 

5 Безпосередня оптимізація в процесах керування. 

6 Оптимізація поверхні відгуку 2. Мінімізувати масу деталі при заданому 
еквівалентному напруженні. 

7 Оптимізація в модулі CFX. Провести оптимізацію на базі дослідження 
аеродинамічних процесів. 

 

6. Самостійна робота студента 

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

 
 

Політика та контроль 

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 
практикуми, а  також брати активну участь в лекційних заняттях, якщо вони 
проводяться в синхронному режимі. 

№ 

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. Підготовка до екзамену 36 

 Всього годин  63 



• Правила поведінки на заняттях передбачають активну творчу роботу студента, 
вітається доповідь на актуальні теми і ознайомлення інших студентів групи з новинками 
в межах предмету навчальної дисципліни.  

• В кінці практичного заняття студент повинен показати викладачу результати своєї 
роботи і дочекатися відмітки у відомості про виконання комп’ютерного практикуму; 

• Заохочувальні бали призначатимуться за цікаву і змістовну доповідь щодо новітніх 
розробок в галузі оптимізації інформаційно-вимірювальних систем (до 5 балів), а також 
за виконання комп’ютерних практикумів раніше зазначених викладачем термінів (по 1 
балу); 

• В разі невідвідування студентом занять заборгованість по комп’ютерним практикумам 
можна ліквідувати під час консультацій викладача, але лише впродовж семестру (розклад 
консультацій представлено на стендах кафедри приладобудування). Перескладання 
екзамену відбувається до 3 разів, дедлайн для передостанньої і останньої спроб складання 
екзамену 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 впродовж семестра складається з балів, що він отримує за: 
1) сім комп’ютерних практикумів; 
2) виконання модульної контрольної роботи; 
3)  відповіді на теоретичні запитання по матеріалах лекцій 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1.Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал кожного практикуму – 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях 
дорівнює  5балів х 7 = 35 балів. 
Студент отримує 5 балів за практикум, якщо робота виконана правильно, самостійно і вчасно. 
Студент може отримати 4 бали, якщо під час виконання були звертання до викладача з деякими 
запитаннями стосовно ходу виконання роботи, але результати правильні і виконано все вчасно. 
4 бали можна також отримати, якщо практикум виконано правильно і самостійно, але з 
затримкою на одне або два заняття (за умови поважної причини). 
4 бали також можна отримати, якщо практикум виконано вчасно і самостійно, але результати 
містять незначні помилки. 
3 бали студент отримує в разі помилок в результатах, несвоєчасному виконанні та\або 
виконанні роботи з підказками викладача. 
2 бали студент отримує, якщо надано невірні результати, робота виконана несвоєчасно (з 
затримкою більше ніж на 3 заняття без поважної причини) 
1 бал студент отримує, якщо робота була виконана переважно за участю викладача, в кінці 
семестру, тобто з порушенням всіх термінів виконання практикумів. 
 
2. Модульна контрольна робота. Якщо робота практично не має зауважень, або вони є 
несуттєвими студент може отримати 9-10 балів. 
Якщо в роботі вірно викладено хід розв’язання задачі, а відповідь містить помилку, або незначні 
помилки виявлено при наданні письмової відповіді на запитання, студент може отримати 6-8 
балів. 
Якщо задача розв’язана невірно, але деякі слушні дії при розв’язанні студентом були зроблені, або 
надана досить стисла, а не розгорнута відповідь на письмове запитання, студент може 
отримати 3-5 балів. 
1-2 бали студент може отримати за те, що був присутнім під час виконання роботи і намагався 
відповісти на поставлене письмове питання, але це не стосується розв’язання задач. 
 



3. Відповідь на теоретичні запитання по матеріалах лекцій 
Ваговий бал – 5. Принаймні один раз за семестр студент має відповісти на теоретичні 
запитання викладача по матеріалах попередніх лекцій, які проводяться з метою постійного 
поточного контролю знань студентів.  
Кожної лекції на початку викладач задає питання по матеріалах попередніх лекцій з метою 
вияснити, як добре було засвоєно надану інформацію. 
За розгорнуту і правильну відповідь студент отримує 5 балів. Якщо у відповіді присутні деякі 
незначні помилки, студент отримує 4 бали. При помилках у відповіді, але правильному розумінні 
загальної тенденції  студент отримує 3 бали. Якщо відповідь на запитання не є вичерпною, а 
також при відсутності правильних висновків студент отримує 2 або 1 бали.  
 Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  
rC = 7*5 + 10 +5 = 50 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = rC + rЕ = 50+50= 100 балів. 
За результатами навчання впродовж семестру «ідеальний студент» має набрати 50 балів. На 
1-й атестації  студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 20. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування модульної контрольної роботи та 
домашньої контрольної роботи, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 % від RС, тобто 
20 балів. 
Виходячи з розміру шкали rЕ = 50 балів, критерії екзаменаційного оцінювання будуть такими. 
В білеті буде 5 запитань, кожне з яких оцінюватиметься максимально по 10 балів. Повністю 
правильна відповідь на кожне з запитань заслуговує 10 балів, якщо допущені 1-2 несуттєвих 
помилки, відповідь заслуговує 8-9 балів. Якщо у відповідях є 1-2 суттєві помилки, відповідь 
заслуговує 5-7 балів. Якщо хід відповіді не вірний, але спроба була зроблена, студент може 
розраховувати на 3-4 бали в залежності від складності запитання. 1-2 бали студент отримує, 
якщо не дивлячись на неправильну відповідь, представлену в роботі, студент правильно 
відповідає на наштовхуючі запитання викладача. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його рейтингова оцінка   
RD= rC + rЕ переводиться згідно з таблицею: 
 
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 (екзамен) 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 факультету1 (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року) 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


