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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дисціпліна “Комп’ютерне проектування”відноситься до циклу дисциплін професійної та
практичної підготовки бакалавра спеціальності 6.090204.
Базою для вивчення є дисципліни “Вища математика”,.“Інформатика”, “Машинна
графіка”, “Теорія машин та механізмів”.
Набуті студентами знання при вивченні дисципліни "Комп’ютерне проектування"
необхідні для вивчення дисциплін “Основи формоутворення плверхонь”, “Різальний інструмент та
інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва”, “Автоматизоване проектування
різального інструменту”, виконання бакалаврського проекту та дослідної роботи студентів.
Суть дисципліни - загальні поняття теорії технічних систем, основні поняття
математичного моделювання; задачі, методи та алгоритми обчислювальної математики для
чисельного аналізу, засоби автоматизації математичних розрахунків.
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ
Мета викладання дисципліни "Комп’ютерне проектування" є надбання студентами
ЗНАНЬ про основи математичного моделювання технічних систем та процесів, задачі, методи та
алгоритми обчислювальної математики для чисельного аналізу, засоби автоматизації
математичних розрахунків в інженерних дослідженнях.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: типові задачі обчислювальної
математики, методи та алгоритми їхнього вирішення, наявні системи компютерної математики,
їхні характеристики та область застосування.
Метою курсу є надбання студентами УМІННЯ, використовуючи чисельні методи, за
допомогою сучасних систем компютерної математики вирішувати задачі чисельного аналізу.
Метою курсу є набуття студентами стійких НАВИЧОК за допомогою операторів та
вбудованих функцій системи MathCAD будувати плоскі та 3D графіки, проводити прості
обчислення, вирішувати рівняння, системи рівнянь, задачі оптимізації функцій.

ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
Назва розділів, тем
Розділ 1 Основні терміни та визначення
Тема 1.1 Технічні системи та їхні робочі процеси.
Тема 1.2 Математичне моделювання систем та процесів.
Тема 1.3 Системи автоматизації математичних обчислень.
Розділ 2 Автоматизація математичних обчислень в системі MathCAD
Тема 2.1. Основні поняття системи.
Тема 2.2. Алгебраїчні рівняння та задачі оптимізації.
Тема 2.3. Диференційні рівняння. Метод Рунге-Кута.
Розділ 3 Аналіз експериментальних даних
Тема 3.1 Статистичний аналіз даних.
Тема 3.2 Апроксимація чисельних даних. Метод найменших квадратів.
Тема 3.3. Регресія даних.
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
V.1. Література
Кафедра ІТМ
Основна:
1. Ковальова Л.І. "Комп’ютерне проектування", Конспект лекцій (електр.) / НТУУ ”КПІ”,
К, 2010.
2. Струтинський
В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки.
Житомир, вид. ЖІТІ, 2001.MathCAD--612 с.
3. Дьяконов В.П. MathCAD-2000.Специальный справочник.- С-Пб, Москва, Харьков,
Минск, 2000.-590 с.
4. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. Пособие,М.,
2002. - 348 с.
Бібліотека НТУУ «КПІ»
Додаткова:
1. Потемкин В.Г. MathLAB: справочное пособие.-М; Диалог, МИФИ, 1998.-351 с.
2. Лашнев С. И., Юликов М. И. Проектирование режущей части инструмента на ЭВМ.
М., Машиностроение, 1980.- 392 с.
3. Ящерицын П. И., Синицын Б. И., Жигалко Н. И., Бисс И. А. Основы проектирования
режущих инструментов с применением ЭВМ., Минск, Высшая школа, 1979г.-304 с.
4. Таратынов О. В., Земсков Г. Г., Тарамыкин Ю. П. и др. Проектирование и расчет
металлорежущего инструмента на ЭВМ., М., Высшая школа, 1991.-432 с.
Методичне забезпечення
5. Родин П.Р., Равская Н.С. и др.Основы формообразования поверхностей. Лаб. практи
кум. НТУУ»КПИ»,Киев.1998.-194 с.
VI. МОВА
Пропонуються українська та російська мови викладання.
VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Індивідуальні завдання мають на меті засвоєння поданого на лекціях та лабораторних
роботах матеріалу, набуття навичок вирішення математичних задач за допомогою системи
компютерної математики MathCAD-2000.
Тематика індивідуальних завдань:
 Побудова та аналіз 3D графіків.
 Способи вирішення рівнянь контакту.
 Дослідження функцій однієї змінної.
 Анімація математичної моделі механічного процесу.



Апроксимація дискретно заданого профілю дугою кола.

VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ
Знання студентів оцінюються за бально-рейтинговою системою оцінювання.
Cеместрова атестація
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:
1. два поточних експрес-контроля на лекційних заняттях (20 хвилин кожний);
2. виконання та захист 8 лабораторних робіт;
3. дві контрольні роботи (одна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній
академічній годині);
4. виконання 4 індивідуальних самостійних завдань.
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:
R=rk = 100 балів.
Рейтингова оцінка RD з кредитного модуля формується, як сума всіх рейтингових балів rk , а
також заохочувальнихштрафних балів rs:
RD=rk+rs
де rk рейтингові або вагові бали за кожний вид робіт з дисципліни;
rs - заохочувальніштрафні бали.
Для отримання позитивної атестаційної оцінки студент має набрати таку кількість кредитів у
семестрову атестацію:
Вид контролю
Перша атестація
Друга атестація

Модуль ВП-04
(кредитів)
20
40

Загальний розподіл кредитів за різними формами учбового процесу такі:
Кредити за виконання
учбового процесу
Вид учбової діяльності
Перший рубіжний модульний контроль
Другий рубіжний модульний контроль
Лабораторні роботи
Індивідуальні завдання
Експрес-контроль на лекційних заняттях

Загальний рейтинг з дисціпліни за семестр
(за модуль)

6
6
64
16
8
100

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх лабораторних робіт та самостійних
індивідуальних завдань, не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни, а також стартовий
рейтинг (Rc) не менше 40 балів.
Студенти. які набрали протягом семестру рейтинг менше 60 балів, зобовязані виконувати
залікову контрольну роботу.
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів – 60 балів і більше,
мають можливості:
– отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного
рейтингу;
– виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;
– у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за
результатами залікової контрольної роботи;

- у разі отримання оцінки меншої, ніж “автоматом” з рейтингу - попередній рейтинг
студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами залікової
контрольної роботи.
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка
RD переводиться згідно з таблицею:
RD

Оцінка ECTS

Традиційна
оцінка

A – Відмінно

85≤ RD < 95

B – Дуже добре

75≤ RD < 85

C – Добре

65≤ RD < 75

D – Задовільно

60≤ RD < 65

E – Достатньо
(задовольняє
мінімальні критерії)

RD 60

Fx – Незадовільно

Незараховано

RC < 40 або не
виконані інші умови
допуску до заліку

F – Незадовільно
(потрібна додаткова
робота)

Не допущено

Зараховано

95≤ RD ≤ 100

Залікова контрольна робота складається з пяти завдань: двох теоретичних питань і трьох
практичних завдань. Максимальна оцінка за одну відповідь – 1 бал, за контрольну роботу:
R= 15= 5 балів.
Переведення значення рейтингових оцінок за залікову контрольну роботу в ECTS та
традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється
відповідно до таблиці:

Оцінка ECTS
та визначення

R
4,75 ≤ 5
4,25 ≤ R < 4,75 R

Традиційна
залікова
оцінка

A – Відмінно
B – Дуже добре

3,75 ≤ R < 4,25

C – Добре

3,25 ≤ R < 3,75

D – Задовільно

Зараховано

Значення рейтингу
за залікову
контрольну роботу

3 ≤ R < 3,25

E – Достатньо (задовольняє
мінімальні критерії)

R<3

Fx – Незадовільно

Незараховано

R 2

F – Незадовільно (потрібна
додаткова робота)

не допущено

Студент, який набрав за залікову контрольну роботу менше 2 балів повинен перездати її у
додаткову екзаменаційну сесію.

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ
Вивчення дисципліни та семестрова атестація проводяться у відповідності до навчального
плану спеціальності "Інструментальне виробництво".
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