
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Комп’ютерне проектування механічних систем

Рівень вищої освіти другий (магістерський)_________________________________
Освітні програми Комп’ютерні науки, Мехатроніка та робототехніка, Обладнання
легкої промисловості та побутового обслуговування, Компютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва, Якість, стандартизація та сертифікація__________

1. Анотація курсу:
Семестр: 2.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них лекції – 20/2* год., лабораторні –
30/4* год., самостійна робота – 130/174* год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.
Мета курсу – набуття навичок вирішувати завдання, які пов’язані з проектуванням та
побудовою розрахункових моделей, інженерного аналізу механічних систем з
застосуванням комп’ютерних інженерних програм САD/CAE систем.
Результати навчання дисципліни:
знати: алгоритми розробки моделей механічних систем, методику проведення
комп’ютерного експерименту, методики оптимізації параметрів, математичний опис
технологічного процесу з застосуванням систем автоматизованого проектування;
вміти: розробляти комп’ютерні моделі механічних систем, які реалізують технологічні
процеси механізмів машин; проводити оптимізацію параметрів механізмів; визначати
граничні умови при моделюванні технологічного процесу; проводити комп’ютерний
експеримент та визначати параметри технологічного процесу, характеристики
механічних систем;
здатен продемонструвати: різні підходи при створенні моделей 3D деталей,
поверхонь; застосування розрахункових модулів при аналізі, моделювання фізичних
процесів та визначення параметрів за допомогою сучасних програмних засобів
геометричного 3D моделювання при аналізі та оптимізації параметрів;
володіти навичками: методології математичного моделювання машин та конструкцій,
сучасною ідеологією побудови твердо тільних ЗD - моделей механізмів та машин;
самостійно вирішувати: поставлені конструкторські задачі, розробляти та проводити
аналіз 3D моделей деталей, виконувати кресленики.
Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):
Проектування промислових роботів та маніпуляторів, Працездатність та надійність
технічних систем в механічній інженерії, Управління  мехатронними системами.
Зміст дисципліни: Тема 1. Інтерфейс і основні поняття Creo. Тема 2. Основи
створення деталей, збірок, креслення механічних систем. Тема 3. Розширене
моделювання в Creo. Тема 4. Фотореалістичний рендеринг. Тема 5. Особливості
моделювання пружних деталей. Тема 6.  Розрахунок гнучких рухомих рам. Тема 7.
Розрахунок граничного стану обертового вала з вигином. Тема 8. Гидравлічна
модель центробіжного насоса. Тема 9. Кінематика механічних систем
Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.
Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).
Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний,
дослідницький, метод проблемного викладання.
Методи контролю: тестовий, лабораторний.
Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).
Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для
поточного контролю, тести, питання для підсумкового контролю.
Мова навчання: українська.
*- для заочної, заочної (дистанційної) форм навчання.




	Ñèëàáóñ_ÊÏÌÑ1.pdf
	Êîìïþòåðíå ïðîºêò.pdf

