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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 поверхонь”, “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
Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочого плану бакалаврів для денної форми навчання таким чином:
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
Метою 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 математичні обчислення, вирішувати рівняння, системи рівнянь, задачі оптимізації функцій.
Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочого плану бакалаврів для денної форми навчання таким чином:

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
IV. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ
Назва розділів, тем
Всього
Розділ 1. Основні терміни та поняття.
Тема1.1. 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.
Контрольна робота з розділу 2
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.
Контрольна робота з розділу 3
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ІV.2. ЛЕКЦІЇ
Розділ 1. Основні терміни та поняття.
Тема 1.1.
Лекція 1. Основні поняття та визначення систем. Функції та характеристики технічних
систем. Види технічних систем.
Література: [ 1 ] , [ 2 ] стор.5-9
Тема 1.2.
Лекція 2. Моделювання технічних систем. Класифікація моделей. Математичне моделювання. Моделі оптимізації та імітації. Методи вирішення задач математичного моделювання.
Література: [ 1 ] , [ 2 ] стор.9-18
Тема 1.3.
Лекція 3. Системи автоматизації математичних обчислень. Характеристика, призначення,
можливості та область застосування математичних систем MathCAD, MathLAB, Maple, Mathematika.
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор.27-33
Розділ 2. Автоматизація математичних обчислень в системі MathCAD.
Тема 2.1.
Лекція 4. Основні поняття системи. Інтерфейс системи. Вхідна мова. Типи даних. Прийоми роботи. Автоматизація матричних обчислень. Робота з графікою.
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор.50-65, 67-81, 84-92

Тема 2.2.
Лекція 5. Алгебраїчні рівняння та задачі оптимізації. Методи вирішення рівнянь та систем равнянь та нерівностей (метод бісекції, метод простих итерацій, метод Ньютона). Вбудовані
функції для вирішення рівнянь. Обчислювальні блоки Given/Find, Given/Minerr. Методи оптимізації.
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор.380-393
Тема 2.3.
Лекція 6. Диференційні рівняння. Метод Рунге-Кута. Вирішення систем звичайних диференційних рівнянь. Функції для вирішення диференційних рівнянь Пуассона та Лапласа. Обчислювальний блок Given/odesolve/
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор. 403-412
Розділ 3. Аналіз експериментальних даних.
Тема 3.1.
Лекція 7. Статистичний аналіз даних. Основні задачі статистичного аналізу. Виборки та
їхні характеристики. Типові статистичні функції. Функції розподілення та створення векторів
різних законів розподілення. Моделювання виборок засобами системи MathCAD.
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор.363-367
Тема 3.2.
Лекція 8. Апроксимація чисельних даних. Постановка задач апроксимації та інтерполяції.
Метод найменших квадратів. Лінійна та поліноміальна апроксимація, апроксимація функцією
довільного вигляду. Апроксимація дискретно заданого профілю технологічними кривими. Інтерполяція даних ( локальна, глобальна, лінійна, сплайнова).
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор.361-363
Тема 3.3.
Лекція 9. Задача регресійного аналізу. Лінійна та нелінійні регресія. Поліноміальна регресія. Функції зглажування даних та передбачення. .
Література: [ 1 ] , [ 3 ] стор.368-379
IV.3.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичні заняття навчальним планом не передбачені.
ІV.4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Семінарські заняття навчальним планом не передбачені.
ІV.5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Робота 1. Система MathCAD-2000. Інтерфейс системи.Прийоми роботи з формульним та
текстовим редактором. Ввод ранжированих змінних, векторів,матриць. Операції та функції.
Створення функцій користувача. Тема 2.1.
Робота 2. Система MathCAD-2000. Побудова та аналіз графіків функцій та поверхонь.
Тема 2.1.
Робота 3. Система MathCAD-2000. Алгебраічні рівняння. Системи алгебраічних рівнянь.
Тема 2.2.
Робота 4. Система MathCAD-2000 . Пошук екстремумів функцій однієї змінної.Тема 2.2.
Робота 5. Система MathCAD-2000. Вирішення звичайних диференційних рівнянь. Тема
2.3.
Робота 6. Система MathCAD-2000. Статистична обробка даних. Тема 3.1.
Робота 7. Система MathCAD-2000. Лінійна, поліноміальна та сплайнова інтерполяція.
Тема 3.2.
Робота 8. Система MathCAD-2000. Лінійна та нелінійна регресія. Тема 3.3.

ІV.6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальні завдання мають на меті засвоєння поданого на лекціях та лабораторних
роботах матеріалу, набуття навичок за допомогою операторів та вбудованих функцій системи
MathCAD проводити прості обчислення, вирішувати рівняння, системи рівнянь, задачі оптимізації функцій та апроксимації.
 Вирішення рівнянь контакту.
 Анімація математичної моделі механічного процесу.
 Дослідження функцій.
 Апроксимація дискретно заданого профілю дугою кола.
ІV.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
З метою підвищення якості підготовки, забезпечення систематичного вивчення курсу, підвищення об′єктивності оцінювання рівня знань планується контрольна (модульна) робота з дисципліни тривалістю дві академічні години (одна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній академічній годині).
Теми, що виносяться на контрольну роботу № 1: Тема 2.2 Алгебраїчні рівняння та задачі
оптимізації. Методи вирішення рівнянь та систем равнянь та нерівностей (метод бісекції, метод
простих итерацій, метод Ньютона). Вбудовані функції для вирішення рівнянь. Обчислювальні
блоки Given/Find, Given/Minerr. Методи оптимізації.
Теми, що виносяться на контрольну роботу № 2: Тема 3.2, 3.3 Апроксимація чисельних
даних. Постановка задач апроксимації та інтерполяції. Метод найменших квадратів. Лінійна та
поліноміальна апроксимація, апроксимація функцією довільного вигляду. Апроксимація дискретно заданого профілю технологічними кривими. Інтерполяція даних ( локальна, глобальна,
лінійна, сплайнова). Задача регресійного аналізу. Лінійна та нелінійні регресія. Поліноміальна
регресія.
Основне призначення контрольної роботи – контроль поточного засвоєння теоретичного
матеріалу.
V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Курс складається з лекцій, лабораторних робіт та самостійного вивчення окремих питань.
На лекціях основна увага приділяється вивченню найбільш складних питань дисципліни.
Лабораторні роботи направлені на поглиблення теоретичних знань.
Самостійні заняття призначені для вивчення усієї програми дисципліни, а також для
вирішення практичних задач.
Під час підготовки до лекційних та лабораторних занять необхідно використовувати підручники та методичні вказівки.
Проведення індивідуальних консультацій відбувається протягом семестру.
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