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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інформатика та обчислювальна техніка.  

2. Інженерна та комп’ютерна графіка.  

3. Основи комп'ютерного проектування. 

4. Комп’ютеризовані системи інженерного аналізу виробів. 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Автоматика і автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні. 

2. Комп'ютерізовані системи технологічної підготовки виробництва. 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Позиціонування різних САПР на ринку СНД. 

2. Апаратне забезпечення для САПР. 

3. Загальні принципи системи управління документообігом для САПР. 

Вміти: 

1. Виконувати двовимірні параметричні електронні креслення на персональному 

комп’ютері. 

2. Виконувати тривимірні моделі деталей найбільш поширених типів а також тривимірні 

моделі складальних одиниць, вводячи обмеження на взаємне розташування складових 

деталей. 

Володіти: 

1. Методикою автоматичного створення креслень по тривимірним моделям. 

2. Методами оптимізації виробу. 

3. Методикою автоматизованого розмірного аналізу. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль №1 Загальні питання САПР. 

 САПР в конструюванні. 

 Апаратне забезпечення САПР конструювання. 

 Огляд систем. 

Модуль №2 Автоматизація конструювання 

 Двовимірне конструювання. 

 Автоматизація переводу паперових креслень в електронний формат. 

 Тривимірне моделювання деталей. 

 Тривимірне моделювання складань. 

 Параметричні креслення і моделі. 

 Приклади систем автоматизації конструювання. 

Модуль №3 Керування документообігом в САПР 
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