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1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни Найменування показ-

ників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань: 

13  Механічна інженерія   
Вибіркова 

Модулів – 1
 

Рік підготовки:
 

Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  к/р 

Семестр 

6-й 8-й Загальна кількість го-

дин – 150 

Спеціальність 

 133 «Галузеве машинобуду-

вання» 

 

Освітньо-професійна програма  

«Галузеве машинобудування» Лекції 

24 год. 8 год. 

Практичні 

26 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год. 136 год. 

Вид контролю 

Тижневих годин для 

денної форми навчан-

ня: 

аудиторних – 3,13; 

самостійної роботи 

студента – 6,25. 

Освітній ступінь: бакалавр 

іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і ін-

дивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5;  

для заочної форми навчання – 0,11. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни «Математичне моделювання на ЕОМ» –

придбати навички створення математичних моделей основних вузлів автомобіля й 

робочих процесів його систем, ознайомитися з складом, призначенням та метода-

ми використання  програмного забезпечення, що для цього використовується, а 

також методологію рішення задач з використанням ЕОМ.  

 Завдання викладання дисципліни – засвоїти послідовність створення ма-

тематичних моделей різного типу та призначення, отримати вміння застосування 

програмних продуктів загального призначення (Excel), а також спеціальних про-

грам (Abaqus) для реалізації математичних моделей, отримати вміння , інтерпре-

тації отриманих результатів та прийняття на їх основі оптимальних варіантів 

конструкцій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Математичне моделювання 

на ЕОМ» студенти набувають наступних компетентностей і програмних 

результатів навчання.  

Загальні компетентності:  

ЗК 1  здатність застосовувати інформаційні та комунікаційнітехнології; 

ЗК 2 – здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності;  

ЗК 3 - здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 7 - Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення; 

ЗК 9 - Базові знання фундаментальних розділів фізики і математики, в об-

сязі, необхідному для володіння математичним апаратомвідповідної галузі знань, 

здатність використовуватиматематичні методи в обраній професії; 

ЗК 10 - Базові знання в галузі інформатики й сучаснихінформаційних 

технологій; навички використання програмнихзасобів і навички роботи в 

комп’ютерних мережах. 

Фахові компетентності спеціальності:  

ФК 1 – здатність використовувати у професійній діяльності знання норма-

тивно-правових, законодавчих актів України, правил технічної експлуатації 
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автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту та їх систем;  

ФК 2 – здатність використовувати у професійній діяльності знання з уст-

рою інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і перевезень, 

розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги 

до їхньої конструкції;  

ФК 3 - Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні,наукові та 

технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення ін-

женерних завдань галузевого машинобудування; 

ФК 15 - Знання та розуміння предметної області та розумінняпрофесії; 

ФК 17 - Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності; 

Програмні результати навчання: 

РН 1  здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних 

та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування; 

РН 2 – застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін;  

РН 3  здатність демонструвати знання і розуміння, мікропроцесорної 

техніки, систем автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого ма-

шинобудування; 

РН 4  здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і експерименталь-

них методів; 

РН 9  здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи; 

РН 11 – аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести  

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях;  

РН 19 - здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя; 
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РН 21 - розуміння принципів конструювання механізмів і машин та облад-

нання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку; 

РН 22 - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі тапрактичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризу-

ється комплексністю та невизначеністю умов; 

РН 23 - концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної ді-

яльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення ос-

новних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності; 

РН 24 - розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціа-

лізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збиран-

ня та інтерпретацію інформації (даних) вибір методів та інструментальних засо-

бів, застосування інноваційних підходів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Математичне моделювання 

на ЕОМ» студент повинен: 

знати: 

-  особливості та методику створення математичної моделі простої техніч-

ної системи; 

-  вимоги, що пред’являються до математичної моделі та їх класифікацію; 

-  особливості використання спеціальних програмних продуктів призначе-

них для моделювання; 

-  методику оцінки точності та адекватності математичної моделі. 

-  основні методи, що використовуються для побудови математичних мо-

делей на мікрорівні та їх особливості. 

вміти: 

-  самостійно складати алгоритми та програми для функціонального та  мі-

крорівневого моделювання простих систем; 

-  приймати рішення про можливість використання даних, отриманих в ре-

зультаті математичного моделювання; 
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-  використовувати ЕОМ та спеціальні програмні продукти, що застосову-

ються для моделювання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Особливості створення математичних моделей. 

Тема 1. Вступ. Основні напрями дисципліни. 

1.1 Співвідношення між математичним моделюванням та дисциплінами 

предметної області. 

1.2 Поняття фізичного та математичного моделювання. 

1.3 Місце математичного моделювання в автоматизованому проектуванні та 

АСУП. 

1.4 Приклад математичних моделей, що застосовуються при проектуванні 

транспортних засобів. 

Тема 2. Поняття математичної моделі. 

2.1 Вихідні, внутрішні та зовнішні параметри ММ  

2.2 Фазові змінні ММ. Загальне рівняння математичної моделі. 

2.3 Особливості параметрів ММ

. Вимоги, що пред'являються до математи-

чних моделей: універсальність, точність, адекватність та економічність. 

2.4 Класифікація математичних моделей

. Структурні та топологічні ММ. 

Функціональні, аналітичні, алгоритмічні та імітаційні математичні моделі. 

2.5 Методика отримання ММ 

Тема 3. Рівні математичних моделей. 

3.1 Моделювання технічних об'єктів на мікро, макро та мета рівнях. 

3.2 Особливості ММ на різних рівнях. 

3.3 Математичні моделі на мікро рівні. Крайові задачі технічних об'єктів.. 

3.4 . Приклад отримання аналітичної математичної моделі розповсюдження 

тепла вздовж тепло ізольованого  стрижня. 

3.5 Наближені математичні моделі об'єктів на мікрорівні: сутність методу 

інтегральних рівнянь та методів сіток 
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Тема 4. Метод скінчених елементів (СЕ). 

4.1 Поняття скінченого елемента. Загальний алгоритм методу. 

4.2 Класифікація скінчених елементів: Симплекс, комплекс та мультиплекс 

елементи 

4.3 Одномірний та двовимірний симплекс-елемент, інтерполяційний полі-

ном, функції форми та їх геометрична інтерпретація . 

Тема 5. Об’єднання скінчених елементів в ансамбль. Отримання значень 

шуканих величин 

5.1 Методика отримання вузлових значень невідомої функції, за допомогою 

мінімізації функціоналу. 

5.2 Приклад вирішення задачі розповсюдження тепла вздовж теплоізольо-

ваного стрижня методом скінчених елементів. 

Тема 6. Метод скінчених різниць. 

6.1 Загальний алгоритм методу. 

6.2 Побудова сітки в заданій області. 

6.3 Скінчено-різницеві аналоги диференціальних операторів. 

6.4 Приклад вирішення диференціального рівняння методом скінчених різ-

ниць. 

6.5 Порівняння МСЕ та МСР 

Змістовий модуль 2. Моделі аналізу на міцність в ABAQUS. 

Тема 1. ABAQUS – програма для розрахунків методом СЕ. 

1.1 Історія створення програми ABAQUS. 

1.2 Призначення програми ABAQUS. 

1.3 Мультифізичність програми, основні типи вирішуваних задач. 

1.4 Багатодисциплінарність програми. 

1.5 Види аналізів, які підтримуються програмою. 

1.6 Обмеження студентської версії програми. 

Тема 2. Інтерфейс програми ABAQUS. 

2.1 Структура інтерфейсу. 

2.2 Склад модулів та їх призначення. 
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2.3 Послідовність створення завдання для розрахунку на статичну міцність. 

2.4 Призначення модулів Property, Assembly, Step, Interactoin, Load, Mesh, 

Job, Visualization. 

2.5 Дерево моделі та робота з ним. 

2.6 Зміна та відображення вихідних параметрів розрахунку. 

Тема 3. Можливості створення 3D моделей у графічному модулі ABAQUS. 

Модуль Part. 

3.1 Перегляд інтерфейсу модуля Part. 

3.2 Основні графічні примітиви модуля Part. 

3.3 Поняття ескізу. Вимоги до ескізів. Команди створення 3D об'єктів. 

3.4 Редагування 3D об'єктів у Abaqus. 

Тема 4. Створення скінчено-елементної моделі в ABAQUS. 

4.1 Створення матеріалу моделі. Робота в модулі Property. 

4.2 Створення складальних одиниць. Робота в модулі Assembly. 

4.3 Створення кроків розрахунку та їх параметрів. Робота в модулі Step. 

4.4 Створення навантажень. Робота в модулі Load. 

4.5 Створення сітки та СЕ. Робота в модулі Mesh. Типи СЕ. 

Тема 5. Виконання налагодження моделі та її розрахунку. Особливості сту-

дентської версії. 

5.1 Створення файлу бази даних СЕ моделі. Модуль Job. 

5.2 Робота з можливими помилками. 

5.3 Перевірка кількості вузлів, обмеження студентської версії програми. 

5.4 Виконання розрахунку, файли створювані за результатами розрахунку. 

Тема 6. Модуль візуалізації ABAQUS. Налагодження параметрів перегляду 

розрахунку. 

6.1 Перегляд результатів розрахунку. Модуль Visualization. 

6.2 Поняття поверхневого графіка та робота з ним. 

6.3 Зміна вихідних даних для відображення. 

6.4 Програвач, налаштування програвача. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 

денна форма заочна  форма 

у тому числі у тому числі 
Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб с.р. 

усьо-

го л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Особливості створення математичних моделей. 

Тема 1. Вступ. Основні на-

прями дисципліни. 
10 2   8 11 1   10 

Тема 2. Поняття математичної 

моделі. 
16 2 6  8 13 1 2  10 

Тема 3. Рівні математичних 

моделей. 
13 2 3  8 12 1 1  10 

Тема 4. Метод скінчених еле-

ментів (СЕ). 
14 2 2  10 11 1   10 

Тема 5. Об’єднання скінчених 

елементів в ансамбль. Отри-

мання значень шуканих вели-

чин. 

12 2 2  8 10    10 

Тема 6. Метод скінчених різ-

ниць. 
10 2   8 7    7 

Разом за змістовим модулем 1 75 12 13  50 64 4 3  57 

Змістовий модуль 2. Моделі аналізу на міцність в ABAQUS. 

Тема 1. ABAQUS – програма 

для розрахунків методом СЕ. 
10 2   8 10    10 

Тема 2. Інтерфейс програми 

ABAQUS 
10 2   8 11 0,5 0,5  10 

Тема 3. Можливості створен-

ня 3D моделей у графічному 

модулі ABAQUS. Модуль 

Part. 

14 2 4  8 12 1 1  10 

Тема 4. Створення скінчено-

елементної моделі в 

ABAQUS. 

16 2 4  10 12 1 1  10 

Тема 5. Виконання налаго-

дження моделі та її розрахун-

ку. Особливості студентської 

версії. 

12 2 2  8 7,5 0,5   7 

Тема 6. Модуль візуалізації 

ABAQUS. Налагодження па-

раметрів перегляду розрахун-

ку. 

13 2 3  8 11,5 1 0,5  10 
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Разом за змістовим модулем 2 75 12 13  50 64 4 3  57 

ІНДЗ ( к/р)      22    22 

Семестровий контроль (іспит)           

Усього годин за семестр 150 24 26  100 150 8 6  136 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1 
Побудова математичної моделі розгону ведучого колеса 

автомобіля. 
2  

2 
Bизначення найменшого часу розгону ведучого колеса авто-

мобіля з застосуванням математичної моделі 
2  

3 
Побудова аналітичної математичної моделі плоскої рульової 

трапеції автомобіля. 
2 1 

4 
. Програмування математичної моделі трапеції за допомогою 

прикладної програми EXCEL 
2 1 

5 
Визначення параметрів рульової трапеції, побудова графіків 

залежностей в EXCEL, оцінка якості. 
2 1 

6 
Метод скінчених елементів. Визначення апроксимуючої 

функції елемента та функції форми скінченого елемента. 
2 1 

7 
Визначення напруг при крученні стрижня квадратного 

перерізу методом скінчених елементів. 
2 1 

8 Програмний комплекс Abaqus. Інтерфейс, модулі Abaqus 2 1 

9 Створення 3D моделей у Abaqus, робота в модулі Part/ 2  

10 Препроцесінг, створення скінчено елементної моделі 2  

11 
Налагодження розрахункової моделі, розрахунок, результати 

розрахунку. 
2  

12 
 Постпроцесінг. Налагодження перегляду результатів аналі-

зу. Визначення напружень, прогинів, деформацій. 
2  

13 Аналіз пружно-пластичної балочки в Abaqus. 2  

 Усього за семестр. 26 6 
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7. Теми лабораторних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

8. Самостійна робота 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

дфн зфн 

1  Вступ. Основні напрями дисципліни. 8 10 

2  Поняття математичної моделі. 8 10 

3  Рівні математичних моделей. 8 10 

4 . Метод скінчених елементів (СЕ). 10 10 

5 
 Об’єднання скінчених елементів в ансамбль. Отримання 

значень шуканих величин. 
8 10 

6  Метод скінчених різниць. 8 7 

7  ABAQUS – програма для розрахунків методом СЕ 8 10 

8  Інтерфейс програми ABAQUS. 8 10 

9 
 Можливості створення 3D моделей у графічному модулі 

ABAQUS. Модуль Part. 
8 10 

10  Створення скінчено-елементної моделі в ABAQUS. 10 10 

11 
Виконання налагодження моделі та її розрахунку. Особливо-

сті студентської версії. 
8 7 

12 
Модуль візуалізації ABAQUS. Налагодження параметрів пе-

регляду розрахунку. 
8 10 

 Усього забезпечення аудиторних занять   

 Забезпечення індивідуальних завдань ( к/р)  22 

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  100 136 

 

 

9. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні (розповідь, лекція, бесіда), репродуктивні 

(опитування, тестування, розв’язування задач, виконання вправ за зразком чи ал-

горитмом), проблемного викладу (ситуаційне моделювання, аналіз виробничих 

ситуацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, написання рефератів, анотування нау-

ково-технічних джерел), частково-пошукові (евристичні бесіди, самостійне 
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розв’язання проблемних ситуацій, написання тез доповідей). 

 

10. Методи контролю 

Опитування, тестування, письмові контрольні роботи, іспит. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма 

Змістовий мо-

дуль №1 

Змістовий мо-

дуль №2 Вид занять 

Т1 – Т6 Т1 – Т6 

 

Іспит Сума 

Поточний конт-

роль  
20 20 – 40 

Практичні 20 20 – 40 

Іспит – – – 20 

Усього 40 40 20 100 

Заочна форма 

Вид занять Бали 

Лекційні 20 

Практичні 30 

Контрольна робота 30 

Іспит 20 

Усього 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з можливі-

стю повторного складан-

ня 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Математичне моделювання на ЕОМ» для студентів денної форми навчання за 

спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дис-

ципліни  «Математичне моделювання на ЕОМ» для студентів денної форми на-

вчання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Abaqus. Применение комплекса в инженерных задачах: Учебное посо-

бие.  М.: ТЕСИС, 2008. 

2. Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и тракторострое-

нии: Учебник для студ. высш. учеб. Заведений. Под общ. ред. В.М. Шарипова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с. 

3. Корячко В. П., Курейчик В. М., Норенков И.П. Теоретические основы 

САПР.  М.: Энергоатомиздат, 1987.  400с. 

4. Норенков И. П. САПР. Принципы построения и структура.  Минск: 

Вышэйшая школа, 1987.  123 с. 

5. Персон Р. Microsoft EXCEL 97 в подлиннике: В 2 т.: СПб.: BHV – Санкт-

Петербург, 1997. 

6. Трудоношин В. А.,. Пивоварова Н.В. САПР. Математические модели те-

хнических объектов.  Минск: Вышэйшая школа, 1988.  159 с. 

 

Допоміжна 

1. Будя А. П и др.; Под ред. В. И. Скурихина. Справочник по САПР. – К.: 

Техніка, 1988. 375с. 

2. Петренко А. П., Семенов О. И. Основы построения систем автоматизи-

рованного проектирования. – К.: Вища школа, 1985. 294с. 


