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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму
«6.050503 – Машинобудування» і спеціальності 8.05050301 – Металорізальні
верстати та системи.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та методологія динамічного та математичного моделювання механічних систем і динамічних процесів в них, а також математичні методи оптимізації процесів і конструкцій
машин та їх ланок і елементів.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Математичне моделювання та
оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» базується на дисциплінах:
фундаментальних − «Вища математика», «Фізика» та «Теоретична механіка»;
загальноінженерних – «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Деталі
машин» і «Гідравліка, гідро − та пнемоприводи». З розділів вищої математики в
математичному моделюванні динамічних процесів в механічних системах широко використовуються такі: вища алгебра (комплексні числа, багаточлени, визначники, матричне числення, системи лінійних рівнянь); диференціальне та
інтегральне числення; звичайні диференціальні рівняння першого та другого
порядків і їх системи та способи їх розв’язування; числові методи
розв’язування диференціальних рівнянь і їх систем; комплексний аналіз (комплексні функції, ряд та інтеграл Фур’є, операційне числення тощо); теорія ймовірностей і математична статистика; математична теорія планування експерименту. В математичних методах оптимізації процесів і конструкцій машин, окрім перерахованих вище розділів вищої математики, застосовуються і такі як:
теорія поля (векторний аналіз); лінійні функції та лінійні перетворення, лінійні
векторні простори тощо); границі та числові ряди, функції декількох змінних,
невизначені та визначені інтеграли; варіаційне числення (поняття функціонала,
умовний екстремум функціонала, поняття про максимум – мінімум); лінійне і
нелінійне (динамічне) програмування та їх методи; теорія множин і просторів;
наближенні обчислення (похибки, наближені розв’язки різних видів і типів рівнянь, інтерполювання функцій та ін.).
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля −
математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин.
1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Мета навчальної дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» – теоретична підготовка студентів –
магістрантів спеціальності «8.05050301 – Металорізальні верстати та системи»
з основ фізичного (динамічного) та математичного моделювання механічних
систем і динамічних процесів, що в них відбуваються, а також з основ (елементів) математичних методів оптимізації процесів і механічних систем та їх ла-
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нок. Такі знання необхідні майбутнім фахівцям, що працюватимуть науководослідних і проектно-конструкторських установах, робота яких пов’язана з розробкою та дослідженнями нових машин і обладнання різноманітного призначення.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Математичне моделювання
та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» є формування у майбутніх фахівців теоретичної бази знань з основ фізичного (динамічного) та математичного моделювання механічних систем і динамічних процесів, що в них відбуваються, а також з основ математичних методів оптимізації конструкцій механізмів та їх ланок. За час вивчення дисципліни студенти повинні отримати
стійкі навички та уміння практичного використання набутих знань під час
розв’язування науково-дослідних, дослідно-конструкторських і виробничих задач, що виникатимуть під час їх професійної діяльності.
1.3. Згідно з вимогам освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні поняття фізичного (динамічного) та математичного моделювання процесів і механічних систем (машин, механізмів, приводів машин, пристроїв тощо); основи математичного апарату, який використовується для побудови та аналізу математичних моделей механічних систем і динамічних процесів, що в них відбуваються; основні види оптимізації процесів і механічних систем; основні математичні методи безумовної та умовної оптимізації як локальної так і глобальної; основи методів параметричного оптимального проектування статичних і динамічних механічних систем.
вміти: будувати структурні схеми динамічних систем, а на їх основі динамічні та математичні моделі цих систем; аналізувати фізичні процеси, що супроводжують роботу механічних систем і виділяти для конкретної системи за
результатами цього аналізу найбільш суттєві; за результатами аналізу фізичних
процесів, що діють в механічних системах, формувати науково-обґрунтовану
структуру припущень; аналізувати та досліджувати математичні моделі механічних систем, з метою знаходження оптимальних динамічних і конструктивних
параметрів цих систем; на основі аналізу математичних моделей механічних
систем розробляти науково-обґрунтовану методику проектного розрахунку
конкретної машини, механізму, пристрою, процесу тощо; формувати цільові
функції об’єктів, параметри яких необхідно оптимізувати за заданими критеріями; розв’язувати прості інженерні чи дослідні задачі методами послідовної безумовної оптимізації (мінімізації) – внутрішнім, зовнішнім і комбінованим
(внутрішньо-зовнішнім); формувати обмеження цільових функцій під час умовної оптимізації проектних і дослідних об’єктів; використовувати необхідну
умову оптимальності (умова Куна – Такера) та формувати лагранжіани під час
оптимізації проектних і дослідних об’єктів методом множників Лагранжа; використовувати під час оптимального проектування машинобудівних об’єктів
числові методи розв’язування систем нелінійних алгебраїчних і диференціальних рівнянь, а також числові методи скінченних різниць і елементів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ESTS.
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2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Змістовий модуль
Елементи математичного аналізу, які використовуються в теорії математичного моделювання та теорії оптимізації процесів в рухомих з’єднаннях машин.
Види моделей і рівні моделювання механічних систем. Фізичні (динамічні) моделі механічних систем та їх функціональних частин. Математичні моделі механічних систем як абстрактні моделі. Рівні моделювання: структурний (імітаційний); логічний; кількісний (аналіз). Динамічні та математичні моделі механічних систем. Одномасові та багатомасові динамічні моделі. Характеристика
рушійних сил і сил опору. Побудова математичних моделей механічних систем
на основі їх динамічних моделей. Методи побудови та аналізу математичних
моделей. Методи спрощення математичних моделей та їх аналізу. Адекватність
математичної моделі та об’єкта досліджень. Аналітичні та числові методи дослідження математичних моделей механічних систем. Загальна характеристика
аналітичних і числових методів розв’язування диференціальних рівнянь математичних моделей механічних систем. Види та методи оптимізації. Основні поняття та означення оптимізації. Критерії оптимальності – цільові функції. Класифікація математичних методів оптимізації. Загальний алгоритм процесу оптимізації. Способи задавання цільової функції. Основні поняття про параметричне оптимальне проектування статичних і динамічних механічних систем і його
методи. Безумовна оптимізація. Основні поняття та означення безумовної оптимізації. Одновимірна мінімізація та її найбільш прості методи − золотого перерізу та найшвидшого спуску. Основні методи безумовної оптимізації (загальна характеристика): спряжених напрямків; спряжених градієнтів; Девідона –
Флетчера –Пауела; послідовної мінімізації – внутрішній, зовнішній і комбінований (внутрішньо-зовнішній). Умовна оптимізація. Основні поняття та означення умовної оптимізації. Задачі умовної оптимізації – задачі нелінійного (математичного) програмування. Основні методи умовної оптимізації (загальна характеристика): найшвидшого спуску з компенсацією обмежень; проекції градієнта Розена з компенсацією лінійних обмежень; множників Лагранжа (необхідна умова оптимальності Куна – Такера). Приклади методу множників Лагранжа
для простих задач умовної оптимізації. Загальна характеристика аналітичних і
числових методів розв’язування диференціальних рівнянь, методів скінченних
різниць і елементів.
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1. Обертюх Р. Р. Конспект лекцій з дисципліни «Математичне моделювання
та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин», викладений на сайті
Обертюха Р. Р.: Obertyuh @ vntu. edu. ua.
2. Навчальна та науково-технічна інформація з Інтернету по динамічному та
математичному моделювання механічних систем та оптимізації процесів і механічних систем та їх ланок.
5 ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Диференційний залік.
6 ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Поточні контрольні роботи за окремими темами змістового модуля; модульна (лекторська) контрольна робота по завершенню вивчення змістового модуля, яка може проводитись за тестами.

