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ВСТУП 

 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення вибіркової      

навчальної дисципліни «Конструювання  біомедичних приладів, апаратів і ком-

плексів» мають на меті допомогти студенту денної форми самостійно вивчити 

теоретичний та практичний матеріал, який передбачений навчальною програ-

мою, але не розглядається на аудиторних заняттях. 

Наведені питання з тем студент опрацьовує самостійно, використовуючи 

при цьому літературні джерела з наведеного списку. Для самоконтролю зада-

ється перелік питань для кожного розділу, на які студент повинен уміти дати 

відповідь.  

Слід зазначити, що самостійна робота йде поруч з використанням  засобів 

обчислювальної техніки, тому потребує відповідних знань студентів, уміння 

працювати як з текстовими та графічними редакторами встановленими на   

ПЕОМ, так і з засобами виведення документації до друку.   

Ці методичні вказівки мають на меті допомогти студентам отримати не-

обхідні знання для розгляду питань щодо фізичних процесів і теоретичних за-

кономірностей, які складають фізичні та методологічні основи проектування 

нового покоління електронної біомедичної апаратури, а також засвоєння мето-

дів аналізу, синтезу, оптимізації, оцінювання і забезпечення надійності елект-

ронних апаратів. 
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Вивчення навчальної дисципліни «Конструювання  біомедичних прила-

дів, апаратів і комплексів» складається з таких етапів: 

   – отримання інформації з цієї навчальної дисципліни та її розуміння; 

 – отримання міцних знань (запам’ятовування та засвоєння матеріалу, з 

яким ознайомились на першому етапі); 

 – уміння використовувати отримані знання для розв’язання практичних 

задач. 

 За період навчання у вищому навчальному закладі студент повинен отри-

мати навички творчої роботи: навчитися ставити і чітко формулювати задачу, 

висувати гіпотезу, експериментально її перевіряти, створювати варіанти конс-

трукцій і технологій, а також програмного забезпечення. 

Самостійна робота над вивченням навчальної дисципліни охоплює вивчен-

ня лекційного матеріалу, підготовку до лабораторних і практичних занять, а та-

кож виконання індивідуальних завдань. 

Самостійна робота має проводитись протягом усього терміну вивчення    

навчальної дисципліни за графіком, заздалегідь узгодженим і доведеним до 

студентів, що дозволить оволодіти матеріалом різної складності у визначений 

термін. 

Самостійна робота вимагає творчого підходу. Вивчаючи певну тему, слід не 

тільки оволодіти теоретичним матеріалом, який викладено у літературі, але й 

проаналізувати отримані знання шляхом відповіді на контрольні питання, наве-

дені наприкінці кожної теми. У разі виникнення труднощів слід звернутися до 

додаткової літератури або до викладача, щоб не залишалося незрозумілих пи-

тань. Це стосується також виконання індивідуальних завдань. 

Індивідуальні завдання сформовано таким чином, що необхідно не лише 

вивчити рекомендовану літературу, але й продемонструвати вміння реалізову-

вати набуті знання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Конструювання  біомеди-

чних приладів, апаратів і комплексів» студент повинен 
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знати:  

– методологію розробки біотехнічної та медичної електронної апаратури 

(БМЕА) на основі сучасної та перспективної елементної бази з урахуванням 

вимог призначення, економічності, ергономічності, технологічності;  

– склад та особливості конструкцій БМЕА різного призначення;  

– загальну структуру і характеристики технологічних систем;  

– основи функціонування та оптимізації технологічних систем; 

уміти:  

– проводити аналіз конструкції БМЕА; визначати відповідність параметрів 

конструкцій БМЕА конструкторським, експлуатаційним, економічним, ергоно-

мічним та технологічним вимогам і обмеженням;  

– приймати участь у  розробці БМЕА та їх складових частин;  

– використовувати методи та засоби САПР;  

– розробляти та виконувати конструкторську документацію;  

– проводити аналіз на технологічність розробленої конструкції БМЕА; 

– складати технологічну документацію;  

– організовувати науковий пошук оригінальних конструкторських рішень. 
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1 2 3 4  

Модуль 1 

 

 

1 Структура і характеристика технологічних систем – 36  

2 Проектування технологічних систем – 24  

Модуль 2  

3 Основні вимоги, пропоновані до конструкції БМЕА – 24  

4 Моделювання та оптимізація конструкцій БМЕА – 36  

Модуль 3  

 

 

5 Стадії розробки та послідовність проектування – 36  

6 Проектування конструкцій БМЕА – 48  

Модуль 4 

 

 

7 Формування і вибір напряму досліджень – 12  

8 Проектування експериментального зразка – 24  

 Усього: – 240  
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАННЬ, ЩО ВИНОСЯТЬ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Структура і характеристика технологічних систем 

1. Технологічна підготовка виробництва БМЕА, її основні задачі. 

2. Засоби технологічного оснащення виробництва БМЕА. 

3. Прогнозування якості функціонування і показники ефективності техно-

логічної системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Які завдання розв’язуються під час технологічної підготовки вироб-

ництва?  

2. Назвіть основні етапи життєвого циклу підприємства.  

3. Надайте основні етапи технологічної підготовки виробництва (ТПВ).  

4. Які засоби та резерви підвищення ефективності ТПВ вам відомі?  

5. У чому зосереджена автоматизація ТПВ?  

6. Які програмні продукти використовують під час розробки автоматизова-

ної системи ТПВ?  

7. Яке призначення CALS-технології?  

Література: [1, с. 96–121; 2, с. 45–87; 3, с. 34–71].    

                         

Тема 2 Проектування технологічних систем 

1. Основні поняття і принципи побудови технологічних процесів складання 

і монтажу. 

2. Особливості проектування технологічних процесів складання і монтажу. 

Питання для самоперевірки 

1. Що має назву технологічного процесу складання та монтажу БМЕА?  

2. Який технологічний процес має назву «типовий»?  

3. Що є  операційним технологічним процесом?  

4. Що містить процес розробки технологічної операції?  
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5. Яке технологічне обладнання є необхідним для реалізації технологічних 

процесів складання та монтажу БМЕА?  

6. Яка технологічна документація супроводжує технологічні операції? 

Література: [2, с. 38–51; 3, с. 50–60; 4, с. 124–148]. 

 

Тема 3  Основні вимоги, пропоновані до конструкції БМЕА 

1. Вимоги до технологічності й уніфікації. 

2. Патентно-правові вимоги. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим визначається ступінь уніфікації БМЕА? 

2. Що розуміють під технологічністю конструкції БМЕА? 

3. Як забезпечують технологічність конструкції БМЕА? 

4. Яким чином виконується якісне та кількісне оцінювання технологічності 

виробу? 

5. Які базові показники технологічності існуючих класів блоків БМЕА вам 

відомі? 

Література: [2, с. 180–194; 5, с. 135–155]. 

 

Тема 4  Моделювання та оптимізація конструкцій БМЕА 

1. Методи підвищення ефективності пошуку та прийняття конструк-

торських рішень. 

2. Критерії оптимальності конструкцій БМЕА. 

3. Оцінювання рівня якості біотехнічних приладів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які види виробничих похибок вам відомі?  

2. Які похибки мають назву «систематичних»?  

3. Які похибки мають назву «випадкових»?  

4. Назвіть основні критерії оптимальності конструкції БМЕА?  

5. Які методи застосовують задля оцінювання точності технологічних про-

цесів?  
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6. Яким є процес упровадження аналітичного методу оцінювання точності 

технологічних процесів?  

7. Надайте поняття якості БМЕА. 

8. Наведіть перелік основних показників якості конструкції. 

9. Які методи застосовують задля оцінювання рівня якості БМЕА?  

Література: [4, с. 259–281; 7, с. 130–154; 11, с. 195–216]. 

 

Тема 5  Стадії розробки та послідовність проектування 

1. Послідовність виконання робіт під час складання ТЗ. 

2. Послідовність виконання робіт під час складання технічної пропозиції. 

3. Аналіз аналога. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні стадії розробки БМЕА. 

2. Дайте визначення стадії технічного завдання. 

3. Надайте визначення стадії ескізного проектування. 

4. У чому полягає особливість стадії технічної пропозиції? 

5. Наведіть приклади позначення технічної документації для кожної стадії 

розробки БМЕА. 

6. Що являє собою життєвий цикл продукції технічного призначення? 

Література: [2, с. 194–224; 6, с. 111–129; 9, с. 135–155]. 

 

Тема 6  Проектування конструкцій БМЕА 

1. Електричний монтаж. 

2. Електричний монтаж радіоблоків.  

3. Особливості конструювання цифрових приладів БМЕА.  

4. Конструкції і особливості конструювання пристроїв енергетичної елект-

роніки. 

5. Питання ергономіки та технічної естетики.  

6. Стилі, напрями та елементи дизайну.  
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Питання для самоперевірки 

1.  Надайте визначення схеми. 

2. Наведіть приклади позначення схем за видами та типами. 

3. Перелічіть складові частини схеми. 

4. Які види схем застосовують у проектуванні БМЕА? 

5. Наведіть приклади УГО елементів цифрових схем. 

6. Перелічіть параметри електричних з’єднань та проаналізуйте їх вплив на 

конструкцію БМЕА. 

7. Надайте поняття ергономіки та які завдання вона розв’язує. 

8. У чому основне завдання ергономіки проектованого пристрою? 

9. Практичні переваги зовнішнього дизайну конструкцій БМЕА. 

Література: [11, с. 312–360; 13, с. 235–261; 19, с. 277–312]. 

 

Тема 7  Формування і вибір напряму досліджень 

1. Проведення патентних досліджень. 

2. Узагальнення матеріалів, складання аналітичного огляду щодо дослід-

жуваної проблеми.  

Питання для самоперевірки 

1. Надайте поняття патенту. 

2. Яка роль патентних досліджень у проектуванні БМЕА? 

3. Що таке «патентна чистота»? 

4. Які із стадій розробки БМЕА є складовими для науково-дослідної (НДР) 

та дослідно-конструкторської (ДКР) робіт?  

5. Що є аналітичним оглядом досліджуваної проблеми? 

6. Формування мети та завдань досліджувань. 

7. Склад основних етапів дослідження.  

8. Висновки та порядок оформлення результатів досліджень. 

Література: [2, с. 32–66; 7, с. 135–181; 21, с. 72–94]. 
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Тема 8  Проектування експериментального зразка 

1. Проектування і випуск документації на виготовлення експеримен-

тального зразка. 

2. Розробка рекомендацій щодо реалізації та використанню результатів 

НДР.  

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть основні вимоги до установок електроживлення. 

2. Наведіть основні складові технічного завдання (ТЗ). 

3. Які параметри проектованого виробу наводять у загальних технічних ви-

могах (ТТ)? 

4. Назвіть основні складові конструкційних вимог ТЗ на проектований виріб. 

5. Назвіть основні завдання етапу розробки конструкторської документації 

(КД). 

6. Які операції здійснюються на стадії робочого проекту (РП)? 

7. Наведіть порядок класифікації виробів згідно з ЄСКД. 

8. Надайте визначення деталі, складальної одиниці, комплексу та комплекту. 

9. Наведіть зміст та шифри класифікаційних груп стандартів ЄСКД. 

10. Наведіть перелік графічних конструкторських документів. 

11. Які документи входять до складу текстових конструкторських доку-

ментів? 

12. Наведіть типову структуру та склад пояснювальної записки (ПЗ). 

13. З чого складається робоча документація на виріб? 

Літеатура: [2, с. 112–130; 3, с. 87–111; 5, с. 288–39; 7, с. 156–182]. 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

3   ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

1. Які завдання розв’язуються під час технологічної підготовки виробницт-

ва?  

2. Назвіть основні етапи життєвого циклу підприємства.  

3. Надайте основні етапи технологічної підготовки виробництва (ТПВ).  

4. Які засоби та резерви підвищення ефективності ТПВ вам відомі?  

5. У чому зосереджена автоматизація ТПВ?  

6. Які програмні продукти використовують під час розробки автоматизова-

ної системи ТПВ?  

7. Яке призначення CALS-технології? 

8. Що має назву технологічного процесу складання та монтажу БМЕА?  

9. Який технологічний процес має назву «типовий»?  

7. Що є  операційним технологічним процесом? 

8. Що містить процес розробки технологічної операції? 

9. Яке технологічне обладнання є необхідним для реалізації технологічних 

процесів складання та монтажу БМЕА? 

10. Яка технологічна документація супроводжує технологічні операції? 

 

Модуль 2 

11. Чим визначається ступінь уніфікації БМЕА? 

12. Що розуміють під технологічністю конструкції БМЕА? 

13. Як забезпечують технологічність конструкції БМЕА? 

14. Яким чином виконується якісне та кількісне оцінювання технологічності 

виробу? 

15. Які базові показники технологічності існуючих класів блоків БМЕА вам 

відомі? 

16. Які види виробничих похибок вам відомі?  

17. Які похибки мають назву «систематичних»?  
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18. Які похибки мають назву «випадкових»?  

19. Назвіть основні критерії оптимальності конструкції БМЕА?  

20. Які методи застосовують задля оцінювання точності технологічних про-

цесів?  

21. Яким є процес упровадження аналітичного методу оцінювання точності 

технологічних процесів?  

22. Надайте поняття якості БМЕА. 

23. Наведіть перелік основних показників якості конструкції. 

24. Які методи застосовують задля оцінювання рівня якості БМЕА?  

 

Модуль 3 

25. Назвіть основні стадії розробки БМЕА. 

26. Дайте визначення стадії технічного завдання. 

27. Надайте визначення стадії ескізного проектування. 

28. У чому полягає особливість стадії технічної пропозиції? 

29. Наведіть приклади позначення технічної документації для кожної стадії 

розробки БМЕА. 

30. Що являє собою життєвий цикл продукції технічного призначення? 

31. Надайте визначення схеми. 

32. Наведіть приклади позначення схем за видами та типами. 

33. Перелічіть складові частини схеми. 

34. Які види схем застосовують у проектуванні БМЕА? 

35. Наведіть приклади УГО елементів цифрових схем. 

36. Перелічіть параметри електричних з’єднань та проаналізуйте їх вплив на 

конструкцію БМЕА. 

37. Надайте поняття ергономіки та які завдання вона вирішує. 

38. У чому основне завдання ергономіки проектованого пристрою? 

39. Практичні переваги зовнішнього дизайну конструкцій БМЕА. 
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Модуль 4 

40. Надайте поняття патенту. 

41. Яка роль патентних досліджень у проектуванні БМЕА? 

42. Що таке «патентна чистота»? 

43. Які із стадій розробки БМЕА є складовими для науково-дослідної (НДР) 

та дослідно-конструкторської (ДКР) робіт?  

44. Що є аналітичним оглядом досліджуваної проблеми? 

45. Формування мети та завдань досліджувань. 

46. Склад основних етапів дослідження.  

47. Висновки та порядок оформлення результатів досліджень. 

48. Надайте поняття патенту. 

49. Яка роль патентних досліджень у проектуванні БМЕА? 

50. Що таке «патентна чистота»? 

51. Які із стадій розробки БМЕА є складовими для науково-дослідної (НДР) 

та дослідно-конструкторської (ДКР) робіт?  

52. Що є аналітичним оглядом досліджуваної проблеми? 

53. Формування мети та завдань досліджувань. 

54. Склад основних етапів дослідження.  

55. Висновки та порядок оформлення результатів досліджень. 
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4  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, диф. заліку, ку-

рсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навч. дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням навч. 

дисципліни 
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