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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної дисципліни «3-вимірні технології 

конструювання автомобілів»  складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки  бакалавра за спеціальністю 133 – «Галузеве 

машинобудування»  

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є обчислювальна техніка, 

програмні продукти для моделювання 3D моделей та конструювання й отримання 

повного пакету конструкторських документів з метою їх подальшого 

використання у виробництві деталей та агрегатів автомобілів, стендів й приладів 

для їх обслуговування.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях 

середньої школи, базові поняття, що використовуються в дисципліні «3-вимірні 

технології конструювання автомобілів» базуються на знаннях таких дисциплін як: 

інформатика та обчислювальна техніка, програмування та обчислювальна техніка,  

вища математика, нарисна геометрія,креслення, комп’ютерна графіка. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1. 

1. Специфікація та особливості оформлення креслень. 

2. Опції створення видів, шорсткість та допуски, створення форматів 

креслень. 

Модуль 2. 

1. Автоматизація створення специфікацій. 

2. Копіювання-вставляння конструктивних елементів, масиви та гнучкі 

елементи. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни дисципліни «3-вимірні 

технології конструювання автомобілів» — продовжити ознайомлення студентів з 

сучасними методами проектування та конструювання з використанням 

можливостей обчислювальної техніки. Знання можливостей обчислювальної 
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техніки та засобів її програмування й вміння ними користуватися є необхідною 

умовою успішної роботи сучасного інженера у САПР. Проектування та 

конструювання транспортних засобів, їх вузлів та агрегатів в теперішній час є 

неможливим без застосування сучасних програмних продуктів. Зараз існує безліч 

програмних засобів, що використовуються для проектування та конструювання у 

машинобудуванні, які дають користувачеві різні функціональні можливості. 

Найбільш ефективними є повнофункціональні, “важкі” програмні засоби САПР, 

до яких відноситься PTC Creo  система тривимірного твердотільного 

параметричного моделювання. Основна концепція проектування в Creo полягає у 

тому, що замість двовимірного креслення спочатку створюється тривимірна 

модель, а потім, на її основі, креслення. Дисципліна “3-вимірні технології 

конструювання автомобіля” присвячена ознайомленню з основними положеннями 

та особливостям застосування тривимірного конструювання на прикладі 

програмного продукту Creo, і готує студентів до використання цього програмного 

продукту  під час  вивчення дисципліни САПР, інших дисциплін предметної 

області, а також курсового та дипломного проектування та подальшій 

професійній діяльності. 

1.2 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни — засвоїти  

методику використання тривимірного параметричного твердотільного 

програмного продукту Creo для конструювання колісних транспортних засобів, їх 

вузлів та агрегатів починаючи від створення 3D моделі деталі та складального 

вузла і закінчуючи створенням креслень деталей та складальних вузлів на основі 

їх моделей й автоматичної генерації специфікацій. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

-  особливості та методику створення 3D моделей складальних вузлів 

транспортних засобів; 

-  особливості та методику створення креслень деталей; 

-  особливості та методику створення складальних креслень;. 

-  особливості та методику створення специфікацій. 

уміти: 
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-  самостійно вести проектування вузла чи агрегата транспортного засобу 

методом знизу догори з використанням технології 3D моделювання; 

-  виконувати аналіз спроектованої конструкції; 

-  використовувати ЕОМ та програмний продукт PTC Creo, що 

застосовуються для проектування та конструювання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Специфікація та особливості оформлення креслень. 

Тема 1. Вступ. Основні напрями дисципліни. 

1.1 Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами присвяченими автоматизації 

конструювання. 

1.2 Основані модулі Creo Parametric, що підлягають вивченню, та їх 

інтерфейс. 

Тема 2. Створення специфікацій у Creo. 

2.1 Специфікація як таблиця. 

2.2 Вимоги до параметрів моделей деталей та параметрів моделі збірки. 

2.3 Порядок заповнення і доповнення параметрів моделі. 

2.4 Послідовність дій при створенні специфікації суміщеної з кресленням 

збірки, вставка таблиці. 

2.5 Послідовність дій при створенні специфікації як окремого документа. 

Тема 3. Особливості створення креслень складальних одиниць. 

3.1 Порядок постановки позицій деталей на складальному кресленні та 

приведення їх до вимог ДСТУ. 

3.2 Зв'язок між специфікацією та складанням кресленням під час постановки 

номерів позицій деталей. 

3.3 Редагування штриховки на складальному кресленні. 

Тема 4. Особливості постановки кругових розмірів в кресленнях. 
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4.1 Проставляння базового кола.  

4.2 Проставляння та нахил осьових ліній.  

4.3 Проставляння кутових розмірів на поличці виноски згідно вимог ДСТУ. 

Тема 5. Особливості створення та відображення видів, розрізів і перетинів в 

кресленнях. 

5.1 Створення складних ламаних кутових і ступінчастих перетинів в 

кресленнях. 

5.2 Створення складних ламаних кутових і ступінчастих перетинів в 

моделях. 

Змістовий модуль 2. Опції створення видів, шорсткість та допуски, 

створення форматів креслень. 

Тема 1. Особливості створення та відображення видів перетинів і розрізів в 

кресленнях. 

1.1 Вид повернутий (накладений), розірваний. 

1.2 Категорія перетину: половинний, локальний, місцевий, перетин-розріз. 

Тема 2. Особливості постановки та відображення розмірів в кресленнях. 

2.1 Проставляння розмірів типу набігаючий, ламаний. Розрив виносної лінії, 

нахилений розмір. 

2.2 Проставляння та відображення допустимих відхилень розмірів. 

2.3 Проставляння та відображення конструктивних та технологічних баз. 

2.4 Проставляння та відображення позиційних допусків, допустимих 

відхилень форми та розміщення поверхонь. 

Тема 3. Шорсткість поверхонь в кресленнях. 

3.1 Вибір типу знаку шорсткості. 

3.2 Вибір та проставляння параметрів шорсткості. 

Тема 4. Створення та використання символів користувача в кресленнях. 

4.1 Створення символа користувача. 

4.2 Створення примітки символа користувача. 

4.3 Групування та атрибути символа користувача. 

4.4 Послідовність вставляння символа користувача у креслення. 

Тема 5. Створення форматів документів 
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5.1 Особливості використання середовища ескізу для створення форматів. 

5.2 Графічні примітиви середовища ескізу 

5.3 Редагування параметрів примітивів 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Автоматизація створення специфікацій. 

Тема 1. Особливості створення таблиць у Creo. 

1.1 Значення і вміст комірки таблиці, аналогія з таблицями Excel. 

1.2 Вставляння і редагування рядків і стовпчиків таблиці, зміна розмірів 

рядків і стовпчиків таблиці. 

Тема 2. Створення статичної області таблиці специфікації. 

2.1 Зв’язок статичної області специфікації з документами ДСТУ. 

2.2 Порядок заповнення статичної області таблиці специфікації. 

Тема 3. Створення динамічної частини таблиці специфікації. 

3.1 Добавляння гнучкої області в таблицю специфікації. 

3.2 Добавляння параметрів гнучкої області через дерево моделі. 

3.3 Атрибути гнучкої області: дублювання,рекурсивний,плоский,індексація. 

3.4 Налагодження атрибутів стовпчика Кількість таблиці специфікації. 

Тема 4. Вставляння будь-яких параметрів моделі в стовпчик специфікації 

Примітка. 

4.1 Вставляння системних змінних маса, аркуш та ін. 

4.2 Вставляння параметрів. 

Змістовий модуль 2. Копіювання-вставляння конструктивних елементів, 

масиви та гнучкі елементи. 

Тема 1. Особливості копіювання-вставляння конструктивних елементів. 

1.1 Поняття внутрішнього та зовнішнього ескізу тривимірних операцій. 

1.2 Застосування внутрішнього ескізу під час копіювання. 

1.3 Поняття залежної та незалежної копії. 

1.4 Спеціальне вставляння. Параметри спеціального вставляння. 

1.5 Переміщення та обертання під час вставляння, копіювання між різними 

моделями. 

Тема 2. Продвинуті опції створення масивів. 
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2.1 Особливості створення масивів типу: розмір, напрям, вісь, заповнення, 

таблиця, крива. 

2.2 Створення та використання масивів прив’язки. 

Тема 3. Особливості створення та використання рівнянь у Creo. 

3.1 Поняття незалежної змінної t, межі її зміни. 

3.2 Використання параметричних рівнянь для створення кола, гіперболи, 

параболи, прямої. 

Тема 4. Створення та використання гнучких елементів в Creo. 

4.1 Поняття гнучких елементів, приклад гнучких елементів, їх відмінність 

від елементів створених за допомогою таблиць сімейств. 

4.2 Способи створення гнучких елементів. 

4.3 Створення гнучкого елемента попередньо в моделі. 

4.4 Створення гнучкого елемента на «льоту» під час вставляння моделі в 

збірку. 

4.5 Програмування кроку пружини. 

4.6 Особливості придання гнучкості пружинам постійного та змінного 

кроку, врахування підрізу витків. 
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