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Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити ЄКТС /120 год 

Мова викладання українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Технології модельно-орієнтованого апаратно-програмного 

моделювання та проектування систем авіоніки на прикладі 

застосування інcтрументарія програмного комплексу ANSYS 

SCADE: SCADE Suite, SCADE Display, SCADE Architect. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на освоєння студентами дисциплінарних 

компетенцій щодо застосування сучасних апаратних засобів 

програмного комплексу  ANSYS SCADE для проектування 

компонентів систем авіоніки та інтерактивних панелі інструментів, 

індикаторів і дисплеїв.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна 

дисципліна: 

 оволодіння технологією побудови функціональних та 

імітаційних моделей систем авіоніки в програмному середовищі 

SCADE Suite; 

 отримання навиків формування та відпрацювання 

алгоритму управління на проектній моделі в режимі симуляції в 

програмному середовищі SCADE Suite; 

 оволодіння технологією тестування проектних моделей та 

експорту алгоритму управління в програмний код цільової 

платформи; 

 оволодіння технологією проектування людино-машинних 

інтерфейсів, інтерактивних панелі інструментів, індикаторів і 

дисплеїв в програмному середовищі SCADE Display.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здатність застосовувати набуті знання для проектування   

систем авіоніки та людино-машинних інтерфейсів в програмному 

середовищі ANSYS SCADE; 

 здатність створювати функціональні та імітаційні моделі 

систем авіоніки в програмному середовищі SCADE Suite; 

 здатність здійснювати опис взаємозв'язків між різними 

компонентами системи на функціональному, програмному та 

фізичному рівні в програмному середовищі ANSYS SCADE; 

 здатність здійснювати опис передачі даних у системах на 

функціональному, програмному та фізичному рівні в програмному 

середовищі SCADE Suite; 

 здатність згенерувати код, який управляє системою 

відповідно до її налаштувань, в програмному середовищі ANSYS 



SCADE Suite для подальшого використання на операційній системі 

або апаратному забезпеченні; 

 здатність проектувати інтерактивні панелі інструментів, 

індикатори і дисплеї в середовищі SCADE Display. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Склад та структура авіоніки. Загальна 

характеристика систем авіоніки. Ознайомлення з програмним 

середовищем ANSYS SCADE. Створення специфікації в 

середовищі SCADE Suite для проектування систем. Створення 

нового проекту системи в середовищі SCADE Suite. Проектування 

фізичної архітектури системи в середовищі SCADE Suite. Опис та 

створення взаємозв'язків між різними компонентами системи на 

функціональному, програмному та фізичному рівні в середовищі 

SCADE Suite. Створення та визначення типів даних. Тестування та 

налагодження розроблених проектів систем в середовищі SCADE 

Suite. Проектування інтерактивних панелі інструментів, 

індикаторів і дисплеїв в середовищі SCADE Display. 

Види занять: лекції; лабораторні заняття. 

Методи навчання:  навчальна дискусія, технологія дистанційного 

навчання 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити «Фізика», «Основи авіації», «Електронні компоненти авіоніки», 

«Виконавчі пристрої інтегральної модульної авіоніки». 

Пореквізити «Приладне обладнання та комлекси інтегрованої авіоніки (АТА 

31/42)», «Технічне обслуговування і ремонт авіоніки (АТА 45)». 
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