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 Програма навчальної дисципліни 

 Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Знання та вміння, які здобувачі отримують під час  вивчення дисципліни "Сучасні 
інформаційні технології проектування конструкцій ЛА", дозволяють їм самостійно 
розрвивати методичну базу автоматизованого проектування ЛА, успішно практично 
реалізовувати її в середовищі сучасних CAD/CAM/CAE-систем, що дозволяє здійснювати 
комплексну автоматизацію процесу проектування складних технічних об'єктів, зокрема, 
конструкцій планеру ЛА. Метою дисципліни є формування у здобувачів здатностей в 
галузі вздосконалення наукової бази проектування ракетно-космічної техніки та 
ефективного використання сучасних інформаційних технологій, а також в галузі 
математичного моделювання фізичних процесів та їх застосування у професійній 
діяльності. Предметом дисципліни є теорія і практика розробки та застосування сучасних 
методів і засобів інформаційних технологій для оптимізації структур механічних 



конструкцій ЛА і параметрів їх елементів, самостійного проектування інформаційних 
технологій для забезпечення для вирішення нестандартних проектних задач. В процесі 
навчання здобувачі отримують загальні компетентності, знання, уміння, навички та 
досвід, необхідні для розробки математичних методів оптимізації конструкцій 
повітряних ЛА, зокрема літаків транспотної категорії та важких БПЛА, у тому числі з 
використанням методів числового диференціювання; використовування та вдосконалення 
методів, засобів та прийомів апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної 
оптимізації на основі створення параметричних моделей планеру ЛА; проведення науково-
досліднихі та конструкторсько-технологічних робот з проектування конструкцій ЛА у 
середовищі комп’ютерних інтегрованих інформаційних систем,  вибору найбільш 
оптимальних методів вирішення проектних задач; виконання багатокритеріальної 
оптимізації конструкції планеру ЛА. 

 Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування 
персональними комп'ютерами на рівні розробника прикладного програмного забезпечення, 
а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого 
(магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка", а також дисципліни "Філософські засади наукової діяльності". Знання і вміння, які 
здобувачі отримують в процесі вивчення дисципліни "Сучасні інформаційні технології 
проектування конструкцій ЛА" дозволяють їм, в процесі створення наукової дисертації, 
самостійно розробляти нові методи автоматизованого проектування елементів 
конструкції складних технічних об'єктів. 

 Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Системи проектування. 

Тема 1.1.Об'єктно-орієнтовані технології керування даними. 

Тема 1.2. Особливості технології керування проектними даними. 

Тема 1.3. Особливості технології керування проектними моделями в процесі оптимізауії 
конструкції планеру ЛА. 

Тема 1.4. Використання концепції серверних об'єктів для розрахунку вихідних даних. 

Розділ 2. Алгоритми моделювання елементів ЛА. 

Тема 2.1. Використання методу скінченних елементів для проектних розрахунків 
параметров механічних конструкцій. 

Тема 2.2. Структури даних скінченноелементних моделей та методи їх опису за 

допомогою об'єктноорієнтованих іноформаційних технологій. 

Тема 2.3. Алгоритми формування топологій скінченноелементних моделей елементів 
силового набору конструкції РКА. 
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 Навчальний контент 

 Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Дисципліна розрахована на один семестр. Вона складається з лекцій та практичних 
занять. 

В лекційній частині курсу описується саме поняття проектування, а також поняття 
керування проектними даними. Здобувачі вивчають сучасну технологію проектування 
планеру повітряних ЛА, основні принципи управління процесом проектування, структуру 
та принципи функціонування сучасних програмних комплексів, що використовуються для 
створення "елетронних" проектів літаків, технологію використання систем керування 
проектними даними та основні принципи забезпечення цілісності проектних даних. Також 
здобувачам викладаються методи об'єктно-орієнованої ІТ формування структур 

скінченноелементних моделей конструкціі планеру ЛА та синтезу зазначених моделей. 
Практичні заняття (семінари) повинні допомогти здобувачам більш глибоко засвоїти 
теоретичий матеріал. Під час практичних занять здобувачі досліджують методи 
об'єктно-орієнтованої інформаційної технології формування структури даних проекту, а 
також формування структур скинченно-елементних моделей та оптимізації пружних 
властивостей силових елементів конструкції планеру ЛА. Особливо слід приділити увагу 
засвоєнню принципів правильного моделювання. Крім того здобувачі повинні добре 
засвоїти основні принципи формування бібліотеки класів об'єктів, на підставі класифікації 
силових елементів конструкції за функціональними ознаками. 
Лекціна частина курсу складається з наступних занять: 

Розділ 1 
Системи проектування 

Тема 1.1. Об'єктно-орієнтовані технології керування даними. 

1.  Лекція 1. Структура та принципи функціонування об'єктних БД. 
Концептуальна модель об'єктної БД, принципи її формування. Використання 
мови програмування "С++" для створення об'єктів, призначених для зберігання в 
БД. Організація доступу до об'єктної БД з боку користувачів та прикладних 
програм. Використання об'єктних БД для зберігання та керування проектними 
моделями. Вирішення проблеми доступу до даних в багатокористувальницьких 
інформаційних системах. Використання принципу інкапсуляції для оптимізаціі 
процесу адміністрування проектних даних. 

Тема 1.2. Особливості технології керування проектними даними. 

2.  Лекція 2. Проблеми забезпечення надійності системи керування проектними 
даними. 
Критерії надійності системи керування проектними даними. Фактори, які 
впливають на її надійність. Зв'язок між надійністю програмного забезпечення та 
надійністю системи проектування в цілому. Вплив кількості елементів системи 
на працездатність системи керування проектними даними. Методи зменшення 
вірогідності виникнення помилок в процесі проектування. Зв'язок між методами 
формування бази даних проекту та методами розв'язку проектних задач. 
Проблеми керування мережевими структурами даних та загальні принципи їх 



розв'язання. 

3.  Лекція 3. Особливості структури бази даних проекту. 
Особливості функціонального призначення систем керування проектними 
даними. Структури сучасних систем керування проектними даними та 
життєвими циклами виробів та загальні принципи їх функціонування. Статус 
проектних моделей с точки зору сучасних інформаційних технологій. Мінімальні 
шляхи обміну даними між проектними моделями в сучасних системах 
проектування. Причини неможливості паралельної обробки запитань в сучасних 
системах керування проектними даними. 

Тема 1.3. Особливості технології керування проектними моделями в процесі оптимізауії 
конструкції планеру ЛА. 

4.  Лекція 4. Декомпозиція скінченно-елементної моделі. 
Принципи декомпозиції, які застосовуються в сучасних CAE-системах для 
створення СЕ-моделей конструкцій складних технічних об'єктів. Проблеми 
використання просторового принципу декомпозиції для синтезу СЕ-моделі. 
Функціональний принцип декомпозиції СЕ-моделі. Проблеми застосування 
функціонального принципу декомпозиції для створення СЕ-моделей. 

5.  Лекція 5. Автоматизація синтезу СЕ-моделей регулярних зон конструкції. 
Функціональні крітерії декомпозиції проектних моделей. Рівні декомпозиції СЕ-
моделі планеру літака транспортної категорії. Цілі декомпозиції СЕ-моделі. 
Функціональна класифікація регулярних зон конструкції планеру. Методи та 
принципова схема синтезу СЕ-моделі регулярної зони відсіку кесона крила 
транспортного літака. Використання загальних масивів даних об'єктно-
орієнтованої СКБД для обміну даними в процесі синтезу СЕ-моделі регулярної зони 
відсіку кесона крила транспортного літака. 

6.  Лекція 6. Автоматизація синтезу СЕ-моделей стиків та стикових елементів. 
Особливості проектних моделей стиків та стикових елементів. Схема взаємодії 
СЕ‒моделі стику з СЕ‒моделями елементів конструкції, які він з'єднує. 
Функціональна класифікація стиків і стикових зон конструкції планеру. Методи 
та принципова схема синтезу СЕ-моделі стику відсіку кесона крила з 
центропланом. Використання загальних масивів даних об'єктно-орієнтованої 
СКБД для обміну даними в процесі синтезу СЕ-моделі стику відсіку кесона крила з 
центропланом. 

Тема 1.4. Використання концепції серверних об'єктів для розрахунку вихідних даних. 

7.  Лекція 7. Структура даних системи попереднього розраху жорсткостних 
параметріх силових елементів планеру. 
Попередній розрахунок жорсткостних параметрів кесону крила. Структура 
інтегральної пружної моделі кесону крила. Схема обміну даними в процесі 
попереднього розрахунку та структура трафіку. Розрахунок об'єму 
інформаційних потоків. Зв'язок між інтегральною та скінченно-елементною 
моделлю. Структура трафіку обміну даними між інтегральною та скінченно-
елементною моделлю кесону. Визначення інтерфейсних зон із іншими 
спеціалізованими локальними інформаційними системами. Визначення концепції 



серверних об'єктів в системі автоматизованого проектування. 

Розділ 2 
Алгоритми моделювання елементів ЛА 

Тема 2.1. Використання методу скінченних елементів для проектних 
розрахунків параметров механічних конструкцій. 

8.  Лекція 8. Особливості програмування в об'єктно−орієнтованій системі 
"SPACE". 
Особливості об'єктно-орієнтованої технології керування БД. Зміст поняття 
об'єкту в об'єктно−орієнтованій системі "SPACE". Принципи функціонування 
"SPACE Builder" та його взаємодія із системою "SPACE". Функції ядра  "SPACE", їх 
призначення та засоби використання.  

9.  Лекція 9. Принципи побудови розрахунковой СЕ-моделі. 
Особливості технолгії створення об'єктів в системі "SPACE". Структура даних 
оптимізаційної скінченно−елементної моделі. Формати даних для опису 
структури моделі. Типові алгоритми формування структури 
скінченно−елементних моделей. "Віртуальні" змінні та структури даних "SPACE".  

Тема 2.2. Структури даних скінченноелементних моделей та методи їх 

опису за допомогою об'єктноорієнтованих іноформаційних технологій. 

10.  Лекція 10. Структура даних скінченно−елементної моделі. 
Перелік деталей, які повинні моделюватися та їх функціональне призначення. 
Формат структур даних для опису топології скінченно-елементної моделі. 
Формат структур даних для опису жорсткостних параметрів елементів 
скінченно-елементної моделі. Формат структур даних для опису умов 
закріплення та навантаження скінченно-елементної моделі. Класифікація 
скінченних елементів, її призначення. 

11.  Лекція 11. Методи формування скінченно-елементної моделі складного 
технічного обїєкту. 
Алгоритми формування структури окремих типів елементів конструкції. 
Проблеми формування топології скінченно-елементної моделі конструкції 
складного технічного об'єкту. Методи і алгоритми формування загальної 
скінченно-елементної моделі шляхом об'єднання локальних моделей окремих зон 
конструкції складного технічного об'єкту. Обмін даними в процесі передачі 
жорсткостних параметрів. Особливості алгоритмів формування структур 
скінченно−елементних моделей різних типів.  

Тема 2.3. Алгоритми формування топологій скінченноелементних моделей 
елементів силового набору конструкції ЛА. 

12.  Лекція 12. Методи формування скінченно-елементної моделі кесонних 
конструкцій. 
Типи конструктивних зон оболонкових конструкцій (регулярні і стикові зони, 
стики). Алгоритми формування топології скінченно-елементних моделей 
регулярних зон (перелік вихідних даних та методи їх визначення). Алгоритми 
формування топології скінченно-елементних моделей стикових зон (перелік 
вихідних даних та методи їх визначення). Загальний алгоритм формування 



топології скінченно-елементних моделей стиків (перелік вихідних даних та 
методи їх визначення). 

13.  Лекція 13. Методи формування скінченно-елементних моделей ферменних 
конструкцій. 
Стрижневі елементи в конструкції планеру. Принципи моделювання та 
алгоритми формування топології скінченно-елементних моделей стрижневих 
конструкцій. Особливості формування зон з'єднання стрижнів (зварні зони, зони 
з'єднання за допомогою кріпильних елементів). Випадки, в яких моделюються 
просторова конфігурація стрижневого елементу. 

 

Дисципліна "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА" передбачає 
проведення практичних занять (семінарів) за наступними темами: 

№ 
з/п 

Назва лабораторної роботи  
 

Кількість 
ауд.годин 

1.  Дослідження структур баз даних пректів в сучасних CAD-системах 
(Тема 1.2.) 

2 

2.  Дослідження інформаційної технології "клієнт-сервер". (Тема 1.2.) 2 

3.  Дослідження структур бази даних СЕ-моделі при просторовому та 
функціональному принципах декомпозиції. (Тема 1.3.) 

2 

4.  Проведення МКР. 1 

5.  Дослідження методів обміну даними через "віртуальні" змінні. (Тема 
2.1.) 

2 

6.  Аналіз принципів багатокритеріальной оптимізації структури і 
властивостей елементів конструкції ЛА  (Тема 2.2.) 

4 

 

 Політика та контроль 

 Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Зазначається система вимог, які викладач ставить перед аспірантом: 

 лекційні заняття відвідуються в обсязі не менше 50% (пропущені лекції вивчаються 
за посібником), семінари проводяться тільки при наявності всіх слухачів курсу; 

 заохочується активність на лекціях і семінарах (у вигляді додаткових балів до 
рейтингу); 

 звіт за семінар  здійснюється у формі опису виконаної роботи і обґрунтування 
обраних алгоритмів вирішення наукових робіт (при наявності звіту); 

 захист розрахункових робіт здійснюється у формі опису виконаної роботи і 
обґрунтування обраних алгоритмів вирішення проектних завдань (при наявності 
пояснювальної записки); 

 заохочувальні бали нараховуються за активність на заняттях і демонстрацію 
здатності до самостійного мислення, штрафні бали нараховуються за нерегулярне 



відвідування занять і недостатність базових знань з дисципліни у другій половині 
семестру; 

 в разі, якщо аспірант демонструє на іспиті недостатні знання, що не дозволяють 
набрати необхідну кількість рейтингових балів, він може повторно скласти іспит в 
терміни, призначені відділом аспірантури. 

 

 Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 
Поточний контроль: експрес-опитування, опитування за темою лекції або семінару. 
Календарний контроль: провадиться один раз на семестр, як моніторинг поточного 
стану виконання вимог силабусу у вигляді МКР. 
Семестровий контроль: усний екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: наявність 100% захищених звітів за практичні 
роботи (семінари), за умови, що аспірант набрав не менше 25 рейтингових балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Питання до РГР наведені в Додатку. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено старшим викладачем кафедри АРБ Віктором БОРИСОВИМ. 

Ухвалено кафедрою АРБ (протокол № 14 від 18.06.2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 1 від 29.06.2021 р.) 

 



 Додаток. 

Питання до РГР. 

1. Особливості деревовидних структур даних. Їх переваги та недоліки. 

2. Особливості реляційних структур даних. Їх переваги та недоліки. 

3. Особливості об'єктних структур даних. Їх переваги та недоліки. 

4. Послідовність синтезу скінченно-елементної моделі відсіку кесону крила. 

5. Послідовність синтезу скінченно-елементної моделі відсіку фюзелажа. 

6. Послідовність синтезу скінченно-елементної моделі крила транспортного літака. 

7. Послідовність синтезу скінченно-елементної моделі фюзеляжу транспортного 

літака. 

8. Технологія взаємодії із серверами геометрії в процесі синтезу скінченно-елементних 

моделей відсіків кесону крила і фюзеляжу.  

9. Декомпозиція та синтез, як складові процесу керування. Суб'єкти процесу керування 

виробничим процесом. Функції суб'єктів керування.  

10. "Віртуальні" змінні та структури даних "SPACE".  

11. Цілі і задачі автоматизації. Методи і засоби автоматизації виробничих процесів. 

12. Автоматизація виробничого процесу методами і засобами інформаційної 

технології. Стадії автоматизації, їх особливості.  

13. Структура системи автоматизованого керування виробничим процесом.  

14. Загальні принципи визначення економічного ефекту процесу автоматизації. 

15. Визначення терміну "автоматизоване проектування". Фактори підвищення 

ефективності процесу проектування за допомогою інформаційних технологій.  

16. Принципи формування структури системи автоматизованого проектування.  

17. Цілі і задачі автоматизації на різних етапах проектування складного технічного 

об'єкту.  

18. Особливості процесу обміну даними на різних етапах проектування. 

19. Проблеми автоматизації проектування за допомогою існуючих інформаційних 

технологій.  

20. Проблеми моделювання конструкцій складних технічних об'єктів за допомогою CAE-

систем. 

21. Зв'язок між кількістю елементів в структурі БД та алгоритмами керування БД.  


