
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Автоматизація проектування обладнання

Рівень вищої освіти другий (магістерський)_________________________________
Освітні програми Комп’ютерні науки, Мехатроніка та робототехніка, Обладнання
легкої промисловості та побутового обслуговування, Компютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва, Якість, стандартизація та сертифікація__________

1. Анотація курсу:
Семестр: 2.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них лекції – 20/2* год., лабораторні –
30/4* год., самостійна робота – 130/174* год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.
Мета курсу – набуття навичок вирішувати завдання, які пов’язані з проектуванням та
побудовою розрахункових моделей, інженерного аналізу механічних систем з
застосуванням комп’ютерних інженерних програм САD/CAE систем.
Результати навчання дисципліни:
знати: алгоритми проведення синтезу спеціальних механізмів технологічного
обладнання легкої промисловості використовуючи ЕОМ; сучасні методи
автоматизованого проєктування типових робочих механізмів машин швейного,
взуттєвого, трикотажного виробництва.
вміти: автоматизувати конструювання типових та спеціальних механізмів та їх
специфічні деталі; навичками розробки конструкторської документації яка
виконується на стадіях реального проєктування з використанням систем
автоматизованого проєктування; проводити спеціальні розрахунки та визначення
необхідних даних, з використанням загально-технічної та спеціальної літератури та
сучасної обчислювальної техніки; проводити кінематичний аналіз механізмів з
застосуванням SolidWorks. Знати та вміти проводити дослідження та проєктування
машин та конструкцій за допомогою сучасних програмних засобів математичного
моделювання.
володіти: навичками методології математичного моделювання машин та конструкцій
та здатен продемонструвати їх із застосуванням пакетів Creo і SolidWorks. Бути
обізнаним з системою автоматизованого проєктування в галузевому машинобудуванні,
схемотехнічним та комп’ютерним проєктуванням машин.
Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):
Проєктування швейних обладнання, Проєктування трикотажних обладнання, та
супутньою спеціальних дисциплін, Проєктування взуттєвого обладнання.
Зміст дисципліни: Тема 1. Структура та підходи проектування. Апаратура технічних
засобів та обіг і збереження інформації., Тема 2. Математичні моделі в проектних
процедурах., Тема 3. Математичні моделі в проектних процедурах, Тема 4.
Математичне забезпечення аналізу та синтезу проектних рішень, Тема 5. Методики
проектування  в автоматизованих системах.
Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.
Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).
Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний,
дослідницький, метод проблемного викладання.
Методи контролю: тестовий, лабораторний.
Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).
Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для
поточного контролю, тести, питання для підсумкового контролю.
Мова навчання: українська.
*- для заочної, заочної (дистанційної) форм навчання.
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