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                                                              РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 76 сторінки, 5 рисунків, 2 таблиці, 9

формул, 12 літературних джерел.

    Мета проекту – вирішення проблем розвитку творчих здібностей

студентів шляхом розроблення автоматизованої навчальної системи.

    Об’єкт проекту – 3D тренажер моделіста-конструктора.

    У першому розділі дипломного проекту (аналітична частина) виконано

аналіз загальної проблеми розвитку творчих здібностей, розглянуті

психолого-педагогічні вимоги до автоматизованих систем з навчання

конструювання.

    У другому розділі (проектна частина) розроблено функціональну

структуру автоматизованої системи, структурну схему об’єкту, опис

елементів інформаційного забезпечення, вибір елементів програмного

забезпечення та технічного забезпечення, виконано моделювання 3D

тренажеру.

    У третьому розділі (охорона праці) розглянуто ергономічні вимоги для

робочого місця оператора ПК, здійснено аналіз організації роботи з

персональним комп’ютером, розглянута загальнооб’єктова інструкція про

заходи пожежної безпеки.

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС, АВТОМАТИЗОВАНА

НАЧАЛЬНА СИСТЕМА, 3D ТРЕНАЖЕР .


