
                                                                                                                                                                                       Форма № 4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки) 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Кафедра ____Технології машинобудування____________ 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Перший проректор         

                                                                                                             

______________В.Г. Прушківський 

“______”_______________2019 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

ППВВ 09 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 
(код і назва навчальної дисципліни) 

спеціальність _____________________131 Прикладна механіка________________________ 
                                                                                   (код і назва спеціальності) 
освітня програма (спеціалізація) _____Технології машинобудування___________________ 

 (назва спеціалізації) 

 

інститут, факультет__________________Машинобудівний____________________________ 
    (назва інституту, факультету) 

 

мова навчання________________________українська_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2019 рік 



2 

 

Робоча програма  ППВС 09 Математичне моделювання процесів технічних систем 
(назва навчальної дисципліни)     

для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка, освітня програма (спеціалі-

зація) – технології машинобудування.  
                               (назва спеціалізації) 

 

„20” серпня 2019 року – 12 с. 

 

 

Розробник: Гончар Н.В., доц. каф. технологій машинобудування, к.т.н, доцент 
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Технології машинобудування» 

 

протокол від  “22” серпня 2019 року № 1 

 

                        Завідувач кафедри                                             «Технології машинобудування» 

 

                                                              ____________________            (Дядя С.І.) 
                                                                                                                (підпис)                                         (прізвище та ініціали)          

“22”серпня 2019 року  

 

Схвалено науково-методичною комісією машинобудівного факультету  

 

протокол від.  “03” вересня 2019 року № 1 

 

“03” вересня 2019 року        Голова     _______________         _(_Глушко В.І._)___ 
                                                                                                                (підпис)                                   (прізвище та ініціали)           

 

 

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми* __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

“_____”________________20__ року       Керівник групи     ____________ (________________) 
                                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)          

 

 

 
*Якщо дисципліна викладається невипусковою кафедрою 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Запоріжжя, 2019  рік 



3 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
За вибором ВНЗ 

Модулів – 2 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація):  

131 Прикладна механіка 

(Технології машино- 

будування) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання _____-

___ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи сту-

дента - 5 

Освітній ступінь: 

другий (магістерський) 

рівень освіти 

 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

– – 

Лабораторні 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:   

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,35 

для заочної форми навчання – 0,08 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – надання студентам цілісних знань та навичок щодо прак-

тичного використання чисельних методів розрахунку деталей машин з врахуван-

ням умов експлуатації роботи за допомогою програмного пакету ANSYS. 

Завдання вивчення дисципліни Загальним завданням курсу є підготовка ви-

сококваліфікованих фахівців, добре володіючих на сучасному рівні теоретичними 

основами і методами вирішення та забезпечення міцностної надійності елементів 
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конструкцій деталей машин та основами розрахунку на міцність методом кінцевих 

елементів. 

Знання, які студенти отримують при вивченні цієї дисципліни використову-

ються при роботі над магістерською роботою. Також ці знання студенти випуск-

ники зможуть використовувати для подальшої роботи на підприємствах машино-

будівного профілю, де активно впроваджуються системи комп’ютеризованого 

аналізу у відділах міцності та надійності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати за-

гальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, об-

роблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та вирі-

шувати проблеми; навички використання інформаційних і комунікаційних техно-

логій; здатність виявляти ініціативу, креативність та підприємливість при розробці 

проектів; здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних 

ідей; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність 

працювати автономно та в команді; фахові компетентності: здатність проводити 

аналіз існуючих та нових даних щодо технологічних, міцностних, термодинаміч-

них та інших технічних задач, досліджень, проблем тощо; здатність використову-

вати споріднені комп’ютерні програми та модулі на етапах життєвого циклу виго-

товлення промислових виробів; здатність проводити планування дослідження із 

залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження, 

складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що проводяться; здат-

ність надати науково-практичне обґрунтування проектів; здатність моделювати 

процеси формоутворення поверхонь деталей, використовуючи набуті знання та 

методи математичного моделювання із застосуванням комп’ютерних технологій 

та програмного забезпечення; здатність, використовуючи знання форм і методів 

наукового пізнання, застосовувати їх у галузі механічної інженерії; здатність про-

гнозувати зміни в технологіях формоутворення деталей та заготовок, використо-

вуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, світову наукову та техніч-

ну літературу; здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осмислюва-

ти їх; здатність застосовувати програмне забезпечення з науково-обґрунтованим 

вибором даних; очікувані програмні результати навчання: використання про-

фесійно-профільованих знань для математичного моделювання; отримання вібра-

ційного спектру частот конструкцій, визначення власних частот коливань, уни-

кання явища резонансу; раціональне спрощування складних конструкцій до відно-

сно простих моделей; створення твердотільних моделей відповідних деталей, осо-

бливо складно-навантажених в процесі експлуатації, включаючи коливання та те-

плові навантаження; аналіз отриманих результатів, розробка рекомендацій щодо 

критичних навантажень або недоліків конструкцій досліджуваних деталей. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ. Уточнення загальних розрахунків на міцність, 

вібрації 

 

Тема 1 Використання методів кінцевих елементів для розрахунку на міц-

ність. Критерії надійності. 

Сучасні підходи до аналізу конструкцій деталей на міцність, особливо деталей 

складної форми, складнонавантажених конструкцій, деталей надто великих або малих 

розмірів, конструкцій, що експлуатуються в особливих умовах. Основні етапи чисель-

ного дослідження міцності деталей. Зміна конструкції деталі для зниження конструк-

тивної концентрації напружень. Візуалізація результатів розрахунку (напруженого 

стану; деформованого стану) в ANSYS. Аналіз напружено-деформованого стану в за-

лежності від мети проведення досліджень, порівняльний аналіз подібних моделей, що 

відрізняються зміненою конструкцією елементів. Забезпечення прикладення наванта-

жень, еквівалентних експлуатаційним. 

[4] с.92-96; [7] с.203-234; [8] с.7-35; [9] с.168-194 

 

Тема 2 Коливання. Гармонійні коливання. Модальний аналіз; визначення 

власних коливань конструкцій. Порівняння спрощених та повнорозмірних моде-

лей деталей машин. 

Явище резонансу в деталях відповідальних конструкцій на прикладі лопаток та 

дисків авіаційних двигунів. Руйнування деталей через недостатню втомну міцність 

(втомне руйнування). Види коливань. Спрощені моделі форми. Використання ANSYS 

для аналізу форм коливань, визначення власної частоти коливань конструкції. Пошук 

конструктивних рішень для зміни частоти власних коливань і виводу їх значень з екс-

плуатаційних діапазонів частот виробів або складальних одиниць. Перевірка впливу 

зміни розмірів в границях допусків (за кресленням) конструктивних елементів на змі-

ну їх власних частот. Використання гармонійного аналізу для порівняння з результа-

тами тензометрування деталей складних конструкцій перед випробуваннями на витри-

валість та отримання значень напружень в місцях, де за якихось причин неможливе 

закріплення тензодатчиків. Порівняння віброхарактеристик при гармонійному ана-

лізі спрощених та повнорозмірних моделей деталей машин. 

[8] с.181-206 

 

Змістовий модуль 2. Теоретичне забезпечення міцності на етапі проекту-

вання конструкцій за допомогою пакета ANSYS 
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Тема 3 Використання методу кінцевих елементів для розрахунку тепло-

вих деформацій при складних схемах теплових навантажень. 

Різні види прикладення термограничних умов: точкові, лінійні джерела тепла, 

теплові потоки, температура зовнішнього середовища, вихідна температура конструк-

цій, ізолювання тепла, ізотермічні поверхні в ANSYS. Розмірність величин, необхід-

них для теплового розрахунку; моделі матеріалів, в тому числі білінійні, які характерні 

для жароміцних сплавів. Візуалізація результатів за допомогою ліній рівня (ізотермічні 

лінії). Два підходи до термоміцностного аналізу. Відмінність термічних кінцевих еле-

ментів в цих випадках. Аналіз отриманих результатів. 

[4] с.194-268; [8] с.157-174; [9] с.226-234 

 

Тема 4 Прикладення теплових навантажень при проведенні міцностного 

та вібраційного аналізу 

Особливості теплового розрахунку відповідальних деталей, що несуть у виробі в 

умовах високих температур (або їх перепаду) складне навантаження, в тому числі і ві-

браційне, зокрема диски, вали, лопатки газотурбінних двигунів, що використовують 

для літальних апаратів та наземних енергоустановок. Аналіз термонапруженого стану 

таких деталей. Використання змішаного аналізу для порівняння з результатами тензо-

метрування деталей, що будуть випробувані на втомленість при експлуатаційних тем-

пературах. 

[9] с.242-276 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Змістові модулі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Вступ. Уточнення загальних розрахунків на міцність, вібрації 

Тема 1. Використання 

методів кінцевих еле-

ментів для розрахунку 

на міцність. Критерії 

надійності. 

30 4 6 – – 20 30 1 – – – 29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. Коливання. 

Гармонійні коливання. 

Модальний аналіз; ви-

значення власних ко-

ливань конструкцій. 

Порівняння спрощених 

та повнорозмірних мо-

делей деталей машин. 

30 2 8 – – 20 30 1 2 – – 27 

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 6 14 – – 40 60 2 2 – – 56 

Змістовий модуль 2. Теоретичне забезпечення міцності на етапі проектування констру-

кцій за допомогою пакета ANSYS 

Тема 3. Використання 

методу кінцевих еле-

ментів для розрахунку 

теплових деформацій 

при складних схемах 

теплових навантажень. 

30 4 6 – – 20 30 1 2 – – 27 

Тема 4. Прикладення 

теплових навантажень 

при проведенні міцно-

стного та вібраційного 

аналізу. 

30 4 8 – – 18 30 1 2 – – 27 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 8 16 – – 38 60 2 2 – – 54 

Термін проведення заліку – 14-й тиждень семестру 

Усього годин 120 14 28 – – 78 120 4 6 – – 110 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 - - 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Визначення критичного числа обертів диска компресора з ураху-

ванням тиску газового потоку 
4 год. 

2 Моделювання процесу роботи лопатки компресора 4 год. 

3 Дослідження коливань плоского зразка з концентратором на-

пружень 
4 год. 

4 Модальний аналіз лопатки компресора та її простої моделі 4 год. 
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1 2 3 

5 Термічне навантаження деталей з нерівномірним прогрівом 4 год. 

6 Проведення міцностного аналізу деталей з додатковими терміч-

ними навантаженнями 
4 год. 

7 Проведення вібраційного аналізу деталей з додатковими терміч-

ними навантаженнями 
4 год. 

 Разом 28 год. 

 

7. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Використання методу кінцевих елементів для складних випа-

дків (складнопрофільних, тонкостінних деталей або різнома-

нітного навантаження). Складові міцностної надійності. 

20 

2 Коливання і вібрації. Гармонійні та випадкові вібрації. Нава-

нтаження деталей при вібраціях. Сітки кінцевих елементів. Їх 

використання в моделях різної конструкції.  

20 

3 Термічні навантаження як різновид граничних умов. Стаціо-

нарний і нестаціонарний, лінійний і нелінійний термічний 

аналіз. Відображення термо-фізичних властивостей матеріа-

лів в їх моделях. Вплив наявності концентраторів напружень 

в конструкції на сітку кінцевих елементів моделі 

20 

4 Комплексні види навантажень специфічних деталей, які екс-

плуатуються при високих температурах в умовах вібраційно-

го навантаження. Види отримання рішень у відповідності до 

початкової мети розрахунку 

18 

 Разом 78 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

 Для студентів денної форми навчання – підготовка докладу. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота, яка включає в 

себе завдання вищеназваної тематики. 
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10. Методи навчання 

 

 Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зобра-

ження (рисунки, схеми, графіки); 

 лабораторна робота – для використання набутих знань у розв’язанні практи-

чних завдань; 

 аналітичний метод – уявного (практичного) розкладу цілого на частини з 

метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до 

окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: теоретичні основи розрахун-

ку на міцність деталей машин чисельними методами та основи методу кінцевих 

елементів; основи спадного та висхідного твердотільного моделювання; основні 

моделі мiцностної надійності деталей машин; методи розрахунків на міцність ос-

новних елементів конструкції деталей та мати уявлення про основні проблеми та 

головні напрямки їх рішення сучасного розвитку чисельних методів в машинобу-

дуванні; про можливості 3D-моделювання в різних комп’ютерних пакетах та взає-

моімпорт-експорт моделей. 

 

12. Засоби оцінювання 

 

Успішність студентів денної форми навчання оцінюється за результатами: 

– опитування з кожної теми; 

– захисту звітів про виконання лабораторних робіт; 

– рубіжного контролю за кожний блок змістовних модулів. 

Контроль успішності студентів заочної форми навчання здійснюється за ре-

зультатами: 

– захисту звітів про виконання лабораторних робіт; 

– захисту контрольної роботи; 

– усного опитування за окремими змістовними модулями. 
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13. Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 
100 

25 25 25 25 

Т1, Т2 ... Т3 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового про-

екту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Студент, який отримав незадовільну семестрову оцінку за результатами РК, 

має можливість покращити результат під час підсумкового опитування при наяв-

ності звітів про всі види робіт, передбачених робочою програмою дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ма-

тематичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 

131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» га-

лузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл.: Гончар Н.В., Степа-

нов Д.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с. 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни 

«Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціаль-

ності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудуван-
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ня» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл. Н.В. Гончар, 

Д.М. Степанов – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 16 с. 

3. Файли з розширенням *.avi для ознайомлення з можливостями рішення 

складних завдань на міцність за допомогою пакету ANSYS. 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов: 

Справочник. Под общ. ред. В.И. Мяченкова / М.: Машиностроение, 1989. – 520 с. 

2. Галлагер Р. Метод конечных элементов: Основы / Перевод с англ. – М.: Мир, 

1984. – 215 с. 

3. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: 

Практическое руководство / М.: Машиностроение, 2003. – 272 с. 

4. Морозов Е.М., Никишков Г.П. Метод конечных элементов в механике раз-

рушения / М.: Наука, 1980. – 256 с. 

5. Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в технике / М.: Мир, 1975. – 541 с. 

6. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов/М.: Мир, 1979.– 392с. 

7. Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS / М.: ДМК Пресс, 

2006. – 248 с. 

8. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / М.:Компьютер Пресс, 2002.– 224с. 

9. Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф. ANSYS для инженеров: Справ. 

пособие / М.: Машиностроение-1, 2004. – 512 с. 

10. Конюхов А.В. Основы анализа конструкций в системе ANSYS / Казань: 

КГУ, 2001. – 101 с. 

11. Югов В.П. Решение задач теплообмена в ANSYS / М.: Техноинжинеринг, 

2001. – 110 с. 

12. Басов К. А. ANSYS для конструкторов. – М.: ДМК Пресс, 2009. – С. 248. 

 

Допоміжна 

 

1. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов / М.: Наука, 1986. – 

560 с. 

2. Маслов Л.Б. Численные методы для решения задач теории упругости: Мето-

дическое пособие / Иваново: ИГЭУ, 1999. – 28с. 

3. Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов / Перевод с 

англ. – М.: Мир, 1981. – 304 с. 

4. Самарский А.А. Введение в численные методы / М.: Наука, 1987. – 459 с. 

5. Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и 

расчет деталей / М.: Машиностроение, 1981. –550 с. 

6. Механическое поведение металлов при различных видах нагружения. Спра-



12 

 

вочник / В.Т.Трощенко, А.А.Лебедев, В.А.Стрижало и др. / К.:Логос, 2000.– 571 с. 

7. Трощенко В.Т. и др. Сопротивление материалов деформированию и разру-

шению. Справочное пособие в 2-х т. / К.: Наукова думка, 1993. –Т.1. – 285 с. 

8. Гребенников А.Г., Светличный С.П., Король В.Н., Анпилов В.Н. Анализ 

НДС авиационных конструкций с помощью системы ANSYS, КНК, 2002. – 433 с. 

 

16. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт ANSYS. Електронний ресурс: www.ansys.com. 

2. Руководство по основным методам проведения анализа в программе 

ANSYS. Справочное руководство. Електронний ресурс: www.femdoc.by.ru, 2004. – 

512 с. 

http://www.femdoc.by.ru/

