
Короткий зміст дисципліни 

«САПР циклових механізмів поліграфічних і 

пакувальних машин» 

 

Тема 1. Машинобудівні САПР. Основні передумови виникнення і 

розвитку. Наслідки впровадження і використання САПР в машинобу-

дуванні. 

Тема 2. Класифікація САПР. Види і типи машинобудівних САПР. 

Структура і основні принципи побудови. 

Тема 3. Особливості засобів забезпечення і функціонування САПР.  

Тема 4. Технічне забезпечення САПР, вимоги до технічного забез-

печення.  

Тема 5. Програмне забезпечення САПР. Системне програмне за-

безпечення, прикладне програмне забезпечення, програмне забезпе-

чення для створення програм САПР (мови програмування). 

Тема 6. Засоби і методи створення програмного забезпечення 

САПР. (графічний інтерфейс системи AutoCad, мова створення влас-

ного програмного забезпечення в системі AutoCad - AutoLisp, система 

об’єктно-орієнтованого програмування – Delphi). 

Тема 7. Створення власних діалогових програм для автоматизова-

ного проектування.  

Тема 8. Інформаційне забезпечення. Банки і бази даних, типи, стру-

ктура, будова, переваги і недоліки.. 

Тема 9. Створення баз даних в системі AutoCad на вищезгаданій 

мові (файлові бази, бази на основі меню, бази у вигляді програмних 

структур). 

Тема 10. Математичне забезпечення САПР. Методи вирішення по-

шукових задач з обмеженнями і без обмежень, задачі оптимізації тех-

нічних рішень проектування, постановка задач, можливі шляхи вирі-

шення. 

Тема 11. Особливості постановки і вирішення задач проектування 

циклових механізмів (структурний і функціональний). Шляхи і методи 

вирішення задач функціонального синтезу циклових механізмів. 



Тема 12. Функціональні особливості циклових механізмів полігра-

фічних машин-автоматів (інерційні навантаження, нерівномірність 

навантажень, синхронізація рухів виконавчих ланок). 

Тема 13. Шляхи вдосконалення циклових механізмів поліграфічних 

машин-автоматів (нерівномірне обертання, синтез ЗПР, автоматизація 

обробки профілів кулачків). Використання критеріальних методів в 

задачах САПР - доцільність і необхідність. 

Тема 14. Автоматизоване проектування важільних циклових меха-

нізмів (автоматизований синтез геометричних параметрів вихідних і 

комбінованих механізмів). 

Тема 15. Автоматизоване проектування кулачкових механізмів.   

Тема 16. Конструювання деталей спроектованих циклових механі-

змів поліграфічних машин. 
 

 

 

Вимоги до оформлення контрольних робіт 

 

Контрольна робота з обраної теми (наведені нижче) повинна бути 

оформлена у електронному вигляді, роздрукована на аркушах форма-

ту А4 (шрифт Times New Roman, 14 п., з інтервалом 1.15) і складати 

18-20 стор. текстової частини.  

Номер варіанта вибирається як сума двох останніх цифр номеру 

залікової книжки студента. Наприклад, якщо номер залікової книжки 

ЗПМ-07-39, тоді номер варіанту контрольної роботи 12 (3+9=12). Як-

що номер залікової книжки ЗПМ-10-40, тоді номер варіанту контро-

льної роботи 4 (4+0=4). Якщо номер залікової книжки 0928, тоді но-

мер варіанту контрольної роботи 10 (2+8=10). 

 



Теми контрольних робіт 

 

1. Виникнення і розвиток машинобудівних САПР. (Ретроспективний 

аналіз розвитку проектування.) 

2. Сучасний стан і перспективи розвитку САПР машинобудування. 

3. Основні передумови виникнення і розвитку САПР. 

4. Суть САПР, структура, основні принципи побудови, результати 

впровадження САПР. 

5. Класифікація САПР, види і типи машинобудівних САПР. 

6. Методичне забезпечення САПР, методи і стратегії проектування, 

методи прийняття рішень в САПР. 

7. Технічне забезпечення САПР, вимоги до технічного забезпечення 

машинобудівних САПР. 

8. Програмне забезпечення САПР, системне забезпечення сучасних 

машинобудівних САПР (Windows 7 – концепція, порівняння, мо-

жливості). 

9. Програмне забезпечення САПР, прикладне програмне забезпечен-

ня, склад, будова, можливості (AutoCad, Компас, APM WinMa-

chine). 

10. Програмне забезпечення САПР, для створення програм, мови про-

грамування, системи Turbo-, Quick-, об’єктно-орієнтовані системи 

(Delphi), склад, будова, використання, принципові можливості. 

11. Інформаційне забезпечення САПР. Бази і банки даних, типи, струк-

тура, будова, переваги і недоліки. 

12. Математичне забезпечення, моделі в САПР, види і типи моделей 

фізичних об’єктів, будова моделей. 

13.  Задачі оптимізації технічних рішень проектування. Постановка 

задач, математичне формулювання, можливі шляхи вирішення. 

14.  Математичне забезпечення, вирішення задач оптимізації – методи 

пошуку екстремумів для задач без обмежень. 

15.  Математичне забезпечення, вирішення задач оптимізації – методи 

багатомірного пошуку. 

16.  Вирішення задач оптимізації – методи нелінійного програмування 

(метод додаткових множників Лагранжа). 



17.  Функціональні особливості циклових механізмів пакувальних ма-

шин-автоматів. 

18.  Особливості задач проектування циклових механізмів пакувальних 

машин-автоматів. 

19.  Можливі шляхи вдосконалення циклових механізмів пакувальних 

машин-автоматів. 

20.  Задачі конструкторського проектування, постановка задач, можли-

ві шляхи вирішення. 
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