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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Функціональне 

конструювання верстатів та машин” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра напряму (спеціальності) 133 – 

Галузеве машинобудування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування комплексного 

уявлення щодо застосування функціонального (на відміну від традиційного 

матеріального) підходу до створення новітнього обладнання та устаткування.. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, отриманих 

при вивченні наступних дисциплін „Інформаційні технології в 

машинобудуванні”, „Основи технічної творчості”, „Технологічне оснащення”, 

„металорізальні верстати та системи”. 

Знання, отримані студентами при вивченні цієї дисципліни, 

використовуються при виконанні студентами: практичних та лабораторних 

робіт з технічних дисциплін та автоматизації розрахунків при виконані 

курсових проектів; для виконання окремих розділів магістерської роботи або 

дипломного проекту. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Системний підхід та основи функціонального підходу у створенні 

нового інноваційного обладнання. 

2. Методи функціонального проектування та залучення засобів 

автоматичного проектування типу SolidWorks. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою вивчення дисципліни «Функціональне конструювання верстатів 

та машин» є ознайомлення з інноваційним підходом у галузі створення нового 

прогресивного обладнання, що базується на головному функціональному 

призначенні елемента, деталі, вузла, та машини в цілому. Такий підхід дозволяє 

абстрагуватися від матеріальних носіїв властивостей об’єкта, знайти найбільш 

доцільні конструкції, способи і методи їх отримання. Цим самим вдається 

отримати ряд конкурентних переваг створюваного обладнання та забезпечити 

його мінімальну собівартість у виробництві.   

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Функціональне 

конструювання верстатів та машин” є оволодіння прийомами функціонального 

мислення, засобами пошуку нових матеріальних носіїв, активізації творчої 

діяльності. Крім того, викладання цієї дисципліни повинне розкрити 

взаємозв'язок між сучасними композиційними конструкційними матеріалами, 

вузлами та елементами машин, які виробляються із цих матеріалів.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основи функціонального підходу до створення нових машин і механізмів, 

методи пошуку нових технічних рішень; методи активізації творчої діяльності, 

програмні засоби для створення нових конструкцій, зокрема  SolidWorks,  

CosmosWorks  (SW simulation), AUTODESK INVENTOR. 

 

вміти: 

використовувати функціональний підхід при проектуванні елементів 

технологічних машин в системах автоматизованого проектування SolidWorks, 

AUTODESK INVENTOR використовувати при моделюванні технологічних 

процесів систем автоматизованого моделювання CosmosWorks (SW simulation). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   90  години/ 3 

кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Системний підхід та основи функціонального 

підходу у створенні нового інноваційного обладнання. 

Тема 1. Процес проектування і шляхи його раціоналізації. Режими видів 

деталей, зборок і креслень. Побудова нового двомірного ескізу. 

1) Критерій функціональної доцільності 

2) Критерії краси та зручності 

3) Технологічність конструкторських рішень 

Тема 2. Поняття функціонального конструювання машин 

1) Основні правила проектування функціональних вузлів машин 

2)  Метод крокових рішень 

3) Зниження металоємності 

4) Метод інверсії 

 

Змістовий модуль 2 Методи функціонального проектування та 

залучення засобів автоматичного проектування типу SolidWorks. 

AUTODESK INVENTOR. 

Тема 3. Метод конструювання Р.КОЛЛЕРА 

1) Формулювання загальної (головної) функції розроблюваної ТС 

2) Складання списку основних вимог до ТС 

3)  Побудова структури підфункцій ТС 

4) Побудова структур елементарних функцій 

5) Побудова структур основних операцій 

6)  Вибір фізичних ефектів 

7) Вибір носіїв ФЕ 

8) Хід конструкторського опрацьовування 

Тема 4. Етапи ФВА 

1) Інформаційно-підготовчий етап 

2) Аналітично-творчий етап 
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3) Пусконалагоджувальний етап 

4) Поточно-виробничий етап 

5) Комерційно-збутовий етап 

6) Контрольно-експлуатаційний етап 

 

3. Рекомендована література 

1. Половинкин А.И., Вершинина Н.И., Зверева Т.М. Функционально-

физический метод поискового конструирования. Учебное пособие - 

Иваново: ИЭИ, 1983. 

2. Koller R. Konstructionsmethode fьr den Mashinen-, Gerдte- und Apparatebau. 

Berlin - Heidelberg - New-York: Springer -Verlag, 1976 

3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / А. И. Кондаков. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 272 с. 

4. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование. Учебник. Серия: 

Информатика в техническом университете. – M.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2000. – 188 с. 

5. Алямовский А. А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике / Алямовский А.А., Одинцов Е.В., Пономарев Н.Б., 

Собачкин А.А., Харитонович А.И. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с. 

6. Руководство для учащихся по изучению программного обеспечения 

SolidWorks. 

7. Алямовский А. А. и др. SolidWorks. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике /Авторы: Алямовский А. А., Собачкин А. А., Одинцов 

Е. В., Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

— 800 с.: ил. 

8. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005. — СПб.: Питер. 2006. — 

816 с: ил. 

9. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. — М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2004 г. — 448 с.: ил 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання    екзамен  

5. Засоби діагностики успішності навчання комплекти завдань для 

практичних та лабораторних занять, індивідуальних завдань, контрольних 

модульних робіт. 


