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 ВСТУП 

 Навчальна програма вивчення дисципліни «САПР технологічної оснастки» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за 

спеціальністю «Технологія машинобудування». Дисципліна «САПР технологічної 

оснастки» є вибірковою і входить до циклу професійно-практичної підготовки 

магістра. 

Програма навчального курсу передбачає: засвоєння методології 

автоматизованого проектування технологічної оснастки і вирішення питань що 

виникають в процесі роботи, тощо. Вміння розробляти та застосовувати засоби 

автоматизації проектування технологічної оснастки в цілому та за окремими 

вузлами і деталями. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи САПР проектування 

технологічної оснастки в цілому, окремих деталей та вузлів для умов конкретного 

підприємства, вміння вирішувати завдання впровадження системи, її адаптацію, 

створення бази даних. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення вибіркової дисципліни 

«САПР технологічної оснастки» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра за освітньо-

професійною програмою «Технологія машинобудування». Дисципліна «САПР 

технологічної оснастки» вивчається після таких дисциплін, як «Технологія 

конструкційних матеріалів», «Ріжучий інструмент», «Теорія різання» «Теоретичні 

основи технології виготовлення деталей та складання машин», «Теоретична 

механіка», «Опір матеріалів», «Матеріалознавство», «Металорізальні верстати», 

«Технологічна оснастка» тощо. Програма навчальної дисципліни складається з 

таких змістових модулів: 

1. Принципи підготовки та організація автоматизованого проектування. 

2. Особливості проектування елементів і технологічної оснастки в цілому. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям 

систематизованих відомостей щодо методології автоматизованого проектування 

технологічної оснастки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «САПР технологічної оснастки» 

які повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є наступні:  навчити 

студентів практично користуватися сучасними системами автоматизованого 

проектування технологічної оснастки, підготувати професійних користувачів 

САПР.  

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

знати: 

– методику та алгоритм автоматизованого проектування технологічної оснастки; 

– сучасні комплекси автоматичних систем проектування; 

– шляхи подальшого розвитку автоматизації процесів проектування і виробництва 

технологічної оснастки. 

уміти: 

– читати і розуміти схеми і креслення за фахом;  

– складати проектні документи за фахом;  

– складати технічні завдання на проектування цехів і підрозділів; 

– користуватися прикладними програмами, операційними системами ЕОМ для 

автоматизації процесів проектування технологічної оснастки; 

– виконувати розрахункові роботи при проектування технологічної оснастки з 

використанням прикладних програм. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. САПР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ 

Змістовий модуль 1.1. Принципи підготовки 

та організація автоматизованого проектування. 

 

Тема 1. Вступ. Традиційне й автоматизоване проектування. 

1. Сутність САПР ТО. 

2. Традиційний метод проектування: методика конструювання, принципи 

конструювання.  

3. Автоматизоване проектування: сутність проектування, особливості методики. 

Тема 2. Методика підготовки вхідної інформації. 

1. Джерела вхідної інформації. 

2. Методи кодування кількісної, геометричної і якісної інформації. 

3. Канонічне представлення вхідної інформації в бланку й у пам'яті ЕОМ. 

Тема 3. Інформаційна база автоматизованого проектування. 

1. Бібліотека конструктивних елементів (КЕ) пристосувань. 

2. Характеристика конструктивних елементів. 

3. Функціональний поділ, типізація і нормалізація КЕ. 

4. Структура і кодування КЕ. 

5. Графічне представлення КЕ. 

6. Робочі креслення деталей і посадкових місць елемента. Розробка бібліотеки КЕ. 

Тема 4. Бібліотека типових зображень і її розробка. Організація 

інформаційної бази. 

1. Типові зображення (ТЗ) і їхнє представлення. 

2. Розробка складу бібліотеки ТЗ. 

3. Алгоритм і програма побудови ТЗ.  

4. Інформаційна модель конструкції пристосування. 

5. База даних. 
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Змістовий модуль 1.2. Особливості проектування елементів 

і технологічної оснастки в цілому. 

Тема 5. Синтез конструкції пристосування. 

1. Інформаційно-пошукова система САПР ВП. 

2. Метод синтезу. 

3. Задачі синтезу конструкцій і методи їх рішення. 

4. Рішення обчислювальних і логічних задач. 

Тема 6. Алгоритмізація синтезу настановних, затискних і направляючих 

елементів пристосувань. 

1. Схема конструкції функціональних груп настановних, затискних і 

направляючих елементів та їхній вибір.  

2. Конструктивне втілення схем функціональних груп настановних, затискних і 

направляючих елементів. 

Тема 7. Алгоритми синтезу корпусних деталей пристосувань. 

1. Синтез корпусних деталей. 

2. Визначення схем корпусних деталей. 

Тема 8. Автоматизація отримання конструкторської документації. 

1. Програмне забезпечення автоматизованого креслення. 

2. Принципи алгоритмізації формування складальних креслень. 

3. Визначення структури складального креслення. 

4. Побудова опису складального креслення в ЕОМ. 

 

Приблизний перелік лабораторних робіт 

Лабораторна робота № 1. Визначення, переробка і кодування вхідних даних для 

автоматизованого проектування технологічної оснастки. 

Лабораторна робота № 2. Конструктивні елементи та робота з ними. 

Лабораторна робота № 3. Робота з базами даних САПР ТО. 

Лабораторна робота № 4. Розробка алгоритму автоматизованого розрахунку 

контрольного пристосування. 
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Лабораторна робота № 5. Розробка алгоритму автоматизованого розрахунку 

настановно-затискного пристосування. 

Лабораторна робота № 6. Проектування загального виду пристосування з 

використанням прикладних програм. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

11. С.Н.Корчак. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов, приспособлений и режущих инструментов. М., Машиностроение, 

1986. – 352 с. 

2. И.П.Норенков. Введение в автоматизированное проектирование технических 

устройств и систем. М., Вища школа, 1986. – 311 с. 

3. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для втузов: в 9 

кн. / Под ред. И.П. Норенкова. М.: Высш. Школа, 1986. 

4. Л.И.Пирогов. Система автоматизированного проектирования станочных 

приспособлений. Кременчуг, КГПУ, 2000. – 216 с. 

Допоміжна 

5. Н.М.Капустин, В.В.Павлов и др. Диалоговое проектирование технологических 

процесов. М., Машиностроение, 1983. – 255 с. 

6. В.Д.Цветков. Системно-структурное моделирование и автоматизация 

проектирования технологических процессов. Минск, Наука и техника, 1979. – 

261 с. 

7. Автоматизированные системы технологической подготовки производства в 

машиностроении. Под ред.  Г.К.Горанского, М., Машиностроение, 1976. – 240 с. 

8. А.Ф.Прохоров. Основные этапы разработки систем автоматизированного 

проектирования.  Методические рекомендации НИИТЕРМ, М., 1986. – 256 с. 

9. А.Ф.Прохоров. Принципы построения САПР технических систем. 

Методические рекомендации НИИТЕРМ, М., 1986. – 284 с. 

10. САПР и графика, М., периодич. изд. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

– 9-й семестр (денна форма навчання) – іспит; 

– 11-й семестр (заочна форма навчання) – іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання відвідування лекційних і 

лабораторних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час 

домашнього опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, 

знати відповіді на тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно 

розкрити тему реферату чи індивідуального завдання, виконання контрольної 

роботи. 
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