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Програма навчальної дисципліни 

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

Дисципліна забезпечує підготовку фахівців приладобудівного профілю, здатних до комплексного 
розв’язання складних задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки, нових 
інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації 
діяльності при виконанні різноманітних досліджень у сфері приладобудування. 

Дисципліна спрямована на формування кадрів, які зможуть застосовувати комп’ютеризовані 
інформаційно-вимірювальні технології, володіти математичними методами обробки 
різноманітних даних, працювати з відповідним програмним забезпеченням, досягати необхідної 
якості вимірювальних процесів , аналізуючи їхній перебіг. 

Предмет дисципліни включає 

- Ознайомлення з інтерфейсами сучасних САЕ платформ для реалізації нових 
інформаційно-вимірювальних технологій 

- Запровадження методики виконання симуляцій на базі методу кінцевих елементів, 

- Збереження отриманих результатів для виконання подальших оптимізаційних 
розрахунків 

Навчальна дисципліна «Нові інформаційно-вимірювальні технології» 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 інформаційно-вимірювальних технологій. 

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

Дисципліна «Нові інформаційно-вимірювальні технології» належить до вибіркових дисциплін 
циклу «Професійної підготовки» і базується на знаннях з дисциплін: системи CAD/CAE, 

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


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 

1. Вступ до курсу. Огляд сучасних інформаційно-вимірювальних технологій  
Тема 1. Концепції та ідеї курсу. 
Тема 2. Сімейство продуктів ANSYS 

 
2. Моделювання в середовищі ANSYS Workbench. 

Тема 1. Моделювання статичних процесів: послідовність розв’язання задачі 
Тема 2. Препроцесор. 
Тема 3. Моделювання теплових процесів. 
Тема 4. Моделювання лінійних конструкційних процесів і систем. 
Тема 5. Моделювання вільних механічних коливань в різноманітних процесах і системах. 
Тема 6. Моделювання гідрогазодинамічних процесів 

 

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. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 
Розділ 1. Вступ до курсу. Огляд сучасних інформаційно-вимірювальних технологій 

Тема 1. Концепції та ідеї курсу.  

Лекція 1. Концепції та ідеї курсу.  

Мета і завдання дисципліни. Сучасний стан математичного моделювання процесів і систем. 

Підходи до моделювання процесів і систем на базі CAE технологій (систем програмних засобів 

комп’ютерного інженерного аналізу). Роль  програмного комплексу ANSYS в моделюванні 

процесів і систем автоматизації.  

Зміст і місце дисципліни у навчальному процесі. 

http://www.ansys.com/


Тема 2. Сімейство продуктів ANSYS 

Лекція 2.  Сімейство продуктів ANSYS для моделювання різноманітних процесів і систем. 

Характеристика і особливості використання наступних модулів ANSYS: Professional, Structural, 

Mechanical, Multiphysical, Emag, LS-DYNA, ICEM CFD, CFX, Workbench, PrepPost, Design 

Modeler. 

Розділ 2. Моделювання в середовищі ANSYS Workbench 

Тема 1. Моделювання статичних процесів: послідовність розв’язання задачі 

Лекція 3 Ознайомлення з інтерфейсом ANSYS Workbench. 

Компоненти інтерфейсу користувача. Найбільш часто використовувані команди меню. 4 набори 

інструментів. Настройки. Майстер розрахунків. Формування дерева проекту. Список функцій 

майстра розрахунків. 

Лекція 4. Геометрична і сіткова моделі. 

Геометрична і сіткова моделі. Послідовність розв’язання задачі: 4 основних етапи. Основні кроки 

конструкційного аналізу. Завдання властивостей матеріалів. Закріплення і навантаження моделі. 

Лекція 5. Чисельне дослідження процесів і систем. 

Вибір солвера. Проведення розрахунку. Аналіз отриманих результатів. Огляд і аналіз чисельних 

можливостей програмного комплексу ANSYS. 

Тема 2. Препроцесор. 

Лекція 6. Препроцесорна підготовка моделі до розрахунку. 

Геометрична модель. Твердотільні моделі. Оболонки. Лінійні тіла. Складові деталі. Сітка складових 

деталей.  

Лекція 7. Контактні умови.  

Контакт твердих тіл. Контактні елементи. Візуалізація контакту. Перегляд контактів. Контактні 

поверхні. Вибір скритих поверхонь. Перевизначення контактів. Перейменування контактів. 

Редагування контактів. Контакт: розширені можливості. Пошук контакту. Контакт деталей 2D. 

Контакт складових деталей. Контакт оболонок 

Лекція 8. Генерація сітки, як основи успішного моделювання процесів і систем. 

Генерація сітки. Щільність сітки, її змінення. Опції змінення щільності сітки. Контроль форми 

елементів. Локальне змінення сітки. Генерація сітки за розміткою. Сітка на подібних поверхнях. 

Зміна сітки в збірці. Сітка в тонких деталях. Гексагональна сітка. Відмови при генеруванні сітки. 

Оцінка якості сітки. 

Тема 3. Моделювання теплових процесів. 

Лекція 9. Задачі і модель теплового аналізу процесів і систем. 

Задачі теплового аналізу. Стаціонарна теплопередача. Фізична модель. Фізичний фільтр. 

Геометричні моделі. Оболонки і балки. Властивості матеріалів. Збірка – контакт твердих тіл. 

Модель контакту. 

Лекція 10. Контакт і тепловий аналіз . 

Тепловий потік. Типи контакту. Область захоплення. Контактна теплопровідність. Ідеальний 

контакт. Обмежена теплопровідність. Зв’язаний контакт. Контакт поверхневих тіл. Контакт по 

ребрах. 

Лекція 11. Теплові навантаження . 

Види теплових навантажень. Адіабатичні умови. Теплові граничні умови. Конвекція. 

Температурно-залежна конвекція. Коефіцієнт тепловіддання. 

Лекція 12. Опції солвера . Постпроцессінг. 

Установки солвера.  Розрахунок температурних полів. Розрахунок теплових напружень. Результати 

і постпроцессінг. Температурні поля. Щільність теплового потоку. Швидкість оберненого 

теплового потоку. 

Тема 4. Моделювання лінійних конструкційних процесів і систем. 

Лекція 13. Лінійний статичний аналіз . 

Лінійний статичний аналіз. Геометрична модель. Точкова маса. Точкова маса в статиці. Властивості 

матеріалу. Редагування і введення властивостей матеріалу. 

Збірка – контакт твердих тіл. Контактні поверхні. Контакт об’ємних тіл. Моделі контакту. Область 

захоплення. Збірка – контакт оболонок. Контакт по ребрах. Збірка – огляд контактів. Збірка – 

точкове зварювання. Навантаження і закріплення. 

Лекція 14. Параметри. 



Аналіз перехідних процесів. Часові кроки. Постпроцессінг кроків. Направлення навантаження. 

Швидкість обертання. Сили і тиск. Тиск опори. Момент. Віддалене навантаження. Болтовий натяг. 

Обмеження зміщення. Закріплення твердих тіл. Закріплення лінійних і поверхневих тіл 

Лекція 15.Опції солвера . Розрахунок. 

Солвер. Розрахунок. Розрахункові результати. Перегляд розрахункових результатів. Контактні 

результати. Котактні сили. Сила реакції опори. Утомленість. 

Лекція 16. Результати розрахунку. 

Переміщення.  Напруження і деформації.  Головні нормальні напруження. Еквівалентні 

напруження. Максимальне напруження зсуву 

Тема 5. Моделювання вільних механічних коливань в різноманітних процесах і системах. 

Лекція 17. Модальний аналіз. 

Модальний аналіз. Вільні механічні коливання. Власна частота коливань. Послідовність модального 

аналізу. Геометрична модель. Властивості матеріалів. Контактні умови. Опції контакту. Опції 

розрахунку. Навантаження і закріплення. Розрахункові параметри. Розрахункові моди. Опції 

солвера. Створення сітки і розв’язок. Перегляд результатів. Розгляд прикладу. 

Тема 6. Моделювання гідрогазодинамічних процесів  

Лекція 18. Моделювання гідрогазодинамічних процесів. 

Компоненти інтерфейсу користувача в ANSYS CFX. Найбільш часто використовувані команди 

меню. Набори інструментів. Настройки. Майстер розрахунків. Формування дерева проєкту. 

Список функцій майстра розрахунків. Визначення властивостей домену. Загальні установки. 

Моделі домену. Рух домену. Деформація сітки. Типи доменів. Матеріали середовищ, однофазних і 

багатофазних. Введення початкових даних. Використання результатів попереднього ітераційного 

процесу. Солвер. Редагування параметрів солвера. Опції і схеми солвера. Критерії збіжності 

розв’язку. Створення додаткових областей в рамках домену для аналізу результатів. Типи цих 

областей. Інші графічні об’єкти. Гібридний і консервативний аналізи отриманих результатів. 

Створення змінних і функцій користувача. Калькулятор змінних і функцій. Таблиці і графіки. 

Формування звіту. Розгляд прикладу 

 

 Комп’ютерний практикум/ Лабораторні роботи 

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

основам практики застосування методів комп’ютерних досліджень до розв’язання різноманітних 

практичних задач моделювання процесів і систем. 

Розділ 2. Моделювання в середовищі ANSYS Workbench 

Тема 1. Моделювання статичних процесів: послідовність розв’язання задачі 

Робота 1. Огляд і аналіз можливостей обчислювального комплексу ANSYS при розв’язанні 

задачі моделювання статичних процесів.  

Мета роботи - використовуючи майстер розрахунків, застосувати методи конструкційного аналізу, 

знайти напруження, деформації і запас міцності. 

Розділ 2. Моделювання в середовищі ANSYS Workbench 

Тема 1. Моделювання статичних процесів: послідовність розв’язання задачі 

Робота 2 . Моделювання контактного дослідження елементів в складанні. 

Мета роботи - дослідження контакту елементів у складанні для виявлення їхньої поведінки. 

Тема 2. Препроцесор  

Робота 3.  Генерація сітки – основи успішного використання моделювання будь-яких процесів і 

систем. 

Мета роботи - отримати оптимальну сітку на моделі системи.   

Тема 3. Моделювання теплових процесів  

Робота 4. Моделювання стаціонарних теплових процесів. 

Мета роботи - дослідити теплопровідність корпуса насоса. За одних і тих же граничних умов 

обчислити теплопровідність корпуса, виконаного з пластмаси і алюмінію. Для двох варіантів 

конструкційного матеріалу обчислити температуру на поверхні і розподіл густини теплового потоку 

в корпусі. 

Тема 4. Моделювання лінійних конструкційних процесів і систем. 

Робота 5. Моделювання лінійного конструкційного процесу. 



Мета роботи - розрахувати напруження в пластмасовому корпусі і впевнитися, що воно не 

перевищує межових значень для матеріалу. Впевнитися, що пружні зміщення на крильчатці не 

перевищуються встановленого значення.  

Тема 5. Моделювання вільних механічних коливань в різноманітних процесах і системах. 

Робота 6. Застосування модального аналізу при моделюванні вільних механічних коливань. 

Мета роботи - дослідити вібраційні характеристики елемента, що працює на певній частоті. 

Знизити кількість точок закріплення і оцінити вплив способу закріплення на частотні 

характеристики. 

Тема 6. Моделювання гідрогазодинамічних процесів  

Робота 7. Потік навколо аеродинамічного профілю.  

Мета роботи – моделювання високошвидкісного потоку навколо аеродинамічного профілю з 

метою урахування ефектів стискуваності і дослідження деяких ефектів турбулентності. 

Тема 6. Моделювання гідрогазодинамічних процесів  

Робота  8. Дослідження явища теплопереносу в приміщенні.  

Мета роботи – дослідження розповсюдження повітря на виході вентиляційних установок з метою 

підтримання комфортного клімату в приміщенні  

Тема 6. Моделювання гідрогазодинамічних процесів  

Робота  9. Кавітація в центрифуговому насосі .  

Мета роботи – на прикладі моделювання центрифугового насосу дослідити явище кавітації, а 

також засвоїти роботи з обертальними доменами. 

Тема 6. Моделювання гідрогазодинамічних процесів  

Робота  10. Охолодження електронної плати (компонентів на платі).  

Мета роботи – дослідити явище теплового розсіювання від електронних пристроїв. 

 Компютерні практикуми / лабораторні роботи виконуються згідно графіку наданого 
викладачем. 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студентів містить в собі підготовку до аудиторних занять, виконання 
додаткових завдань і розрахунки до  комп’ютерних практикумів / лабораторних робіт. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які висуваються до студентів: 

• Відвідування занять (як лекцій, так і практичних та лабораторних) є обов’язковим; в разі 
дистанційного навчання студент має бути постійно на зв’язку з викладачем, звітувати 
про виконані практикуми та лабораторні роботи, а  також брати активну участь в 
лекційних заняттях, якщо вони проводяться в синхронному режимі. 

• 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 або лабораторного заняття студент повинен показати викладачу 
результати своєї роботи і дочекатися відмітки у відомості про виконання 
комп’ютерного практикуму або результатів виконання лабораторної роботи; 

• Заохочувальні бали призначатимуться за цікаву і змістовну доповідь щодо новітніх 
розробок в галузі нових інформаційно-вимірювальних технологій (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 
та лабораторним роботам можна ліквідувати під час консультацій викладача, але лише 
впродовж семестру. 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) десять комп’ютерних практикумів / лабораторних робіт; 
2) виконання модульної контрольної роботи; 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1.Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал кожного практикуму /лабораторної роботи – 5. Максимальна кількість балів на всіх 
практичних заняттях дорівнює  5балів х 10 = 50 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 5 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 4 
бали. 
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 бали. 
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. 
 
Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  
rC = 10*5 + 5 = 55 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = rC + rЕ = 55+45= 100 балів. 
За результатами навчання впродовж семестру «ідеальний студент» має набрати 55 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 = 45 балів, критерії екзаменаційного оцінювання будуть такими. 
В білеті буде 5 запитань, кожне з яких оцінюватиметься максимально по 9 балів. Повністю 
правильна відповідь на кожне з запитань заслуговує 9 балів, якщо допущені 1-2 несуттєвих 
помилки, відповідь заслуговує 7-8 балів. Якщо у відповідях є 1-2 суттєві помилки, відповідь 



заслуговує 5-6 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. 


