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Мета вивчення −
ознайомити студента:

 зі знаннями про методологію інтегрованого
проектування та моделювання літаків і
вертольотів, їх агрегатів і систем, обладнання,
збірних вузлів;
 з методологію створення майстер-геометрії;
 з методологію моделі розподілу простору;
 з аналітичними еталонами конструкції.

В результаті засвоєння курсу

«Інтегроване проектування літаків та вертольотів»
студент повинен:
Знати:

◊ сучасні технології проектування, конструювання та моделювання літаків і
вертольотів;
◊ місце комп’ютерних інтегрованих систем при виробництві літаків і вертольотів;
◊ основи роботи в системі CAD/CAM/CAE Siemens NX;
◊ методи моделювання елементів літаків і вертольотів;
◊ сучасні вимоги до забезпечення безпеки польотів за умовами втомної
довговічності планера;
◊ характеристики опору втоми авіаційних матеріалів;
◊ шляхи забезпечення ресурсу авіаційних конструкцій;
◊ методики розрахунку довговічності конструктивних елементів з концентратором
напруг, типових рухливих і нерухомих з'єднань;
◊ методи забезпечення втомної якості типових збірних вузлів планера літака та
вертольота;
◊ методи забезпечення заданої довговічності та характеристики живучості;
◊ способи відновлення несучої здатності елементів планера літака та вертольота з
втомними тріщинами;
◊ методи створення конструкторської та експлуатаційної документації в
електронному вигляді.

В результаті засвоєння курсу

«Інтегроване проектування літаків та вертольотів»
студент повинен:
Вміти:

◊ працювати в комп’ютерній інтегрованій системі CAD/CAM/CAE Siemens NX;
◊ створювати математичні моделі зовнішньої поверхні літака та вертольота;
◊ створювати комп‘ютерні моделі елементів конструкції літака та вертольота;
◊ правильно проводити розрахунок впливу конструктивно-технологічних параметрів на
довговічність конструктивних елементів і їх з'єднань;
◊ вибирати конструктивні параметри силових елементів, вузлів і їх з'єднань, що
забезпечують задану довговічність і міцність при мінімумі маси і конструктивнотехнологічних обмеженнях;
◊ моделювати силові елементи, їх з'єднання та збірні відсіки агрегатів за допомогою
системи CAD/CAM/CAE Siemens NX.

Мати
уявлення
про:

◊ про сучасні комп’ютерні інтегровані системи;
◊ про місце комп’ютерних інтегрованих систем в системі проектування, виробництва та
експлуатації літальних апаратів;
◊ принципи та методи CALS технологій;
◊ про перспективні конструктивно-технологічні методи забезпечення ресурсу і
експлуатаційної живучості конструкції планера літака і вертольота;
◊ про перспективні конструктивно-технологічні методи забезпечення ресурсу і
експлуатаційної живучості конструкції планера літака і вертольота;
◊ про наукові проблеми забезпечення ресурсу, ремонтопридатність, герметичності і
якості зовнішньої поверхні конструкцій літака і вертольота;
◊ про математичне моделювання і створення аналітичних еталонів літака і вертольота;
◊ про місце комп’ютерних інтегрованих систем в системі проектування, виробництва та
експлуатації літака і вертольота.

Зміст дисципліни:

Початок роботи в системі Siemens NX.

Основні операції базового модуля Gateway системи Siemens NX.

Модуль моделювання. Створення та редагування кривих.

Модуль моделювання. створення солідів.

Модуль моделювання. Редагування солідів.

Тестовий контроль

з дисципліни
«Інтегроване проектування літаків та вертольотів»
у середовищі Mentor

Тестовий контроль

з дисципліни
«Інтегроване проектування літаків та вертольотів»
у середовищі Mentor

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Дистанційний курс «Основи моделювання авіаційної техніки
за допомогою системи CAD/CAM/CAE Siemens NX»
складається з одного модулія. Студент послідовно
знайомиться зі змістом модуля, вивчає основні та додаткові
джерела навчання, відповідає на питання для
самоконтролю, виконує модульне тестування. Модуль
складається з п’яти тем.
Протягом семестру виконується поточний контроль.
Перевірка знань реалізується через питання для
самоконтролю після кожної лекції.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Питання для самоконтролю наводяться після кожної лекції.
Студент читає матеріал лекції і відповідає на питання для
самоконтролю. Якщо студент відповідає правильно, то він
може перейти до вивчення наступної лекції. В іншому
випадку студент повторно вивчає теоретичний матеріал
лекції.
Тематичні питання для самоконтролю наводяться після
кожної теми. Студент читає матеріал лекції і відповідає на
питання для самоконтролю. Якщо студент відповідає
правильно, то він може перейти до вивчення наступної
теми. В іншому випадку студент повторно вивчає
теоретичний матеріал теми.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Перевірка знань за темами модуля виконується за
допомогою модульного тесту. Для проходження модульного
тесту студент виконує «Тест № 1» після вивчення модуля.
Якщо студент не подолав встановлений поріг, до вивчення
наступного модуля він не допускається. Модульний
контроль проводиться відповідно до графіка навчання.
Форуми (тематичні форуми з кожного модуля) проводяться
для:
 Консультацій зі студентом при виникненні труднощів
або питань по темі згідно з графіком навчання;
 Надання студентом відповідей на запропоновані
викладачем питання.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Відповідно до графіка навчання відповідно до виду
контролю «залік» студент атестується з оцінкою
«зараховано» і оцінкою за шкалою ECTS. Необхідною
умовою здачі заліку є наявність і захист виконаних
практичних робіт і розрахункової роботи, участь в
обговоренні за темами, а також проходження модульних
тестів. Якщо кількість балів недостатньо, то в залікову
відомість нічого не проставляється, а студент виконує і здає
всі завдання.
Система оцінювання навчальної діяльності студента
представлена в «Критерії оцінки знань студентів з
дисципліни «Інформаційні технології в управлінні
виробництвом і збутом продукції».

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Протягом семестру студент може заробити до 10
заохочувальних балів. Бали можна отримати за такими
видами робіт:
 Складання словника термінів з дисципліни: 1 бал за
термін і його визначення, максимальна кількість - 10.
Для складання словника студент вибирає елемент
Словник і розміщує свої терміни безпосередньо в
системі Moodle. Словник повинен бути складений за 1
тиждень до початку сесії, щоб викладач мав можливість
перевірити і оцінити його;
 Виступ на науково-практичній конференції;
 Написання та захист реферату за темами дисципліни з
обов'язковим рішенням практичної заду.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:

Свої запитання викладачеві студент може залишати на
Форумі (тематичні форуми з кожного модуля) або
організаційному форумі в системі Moodle.

