
Форма № Н-3.03у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

Інформаційні технології у проектуванні автомобілів 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни 

підготовки бакалавра 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 2 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцьким національним університетом  

імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  Харьков О.А., ст. викл. 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» 

 

Протокол  № ___ від «___»____________2019 року  

 

Голова ______________ (Клімов Е.С.) 



 3 

ВСТУП 
 

Програма вивчення дисципліни «Інформаційні технології у проектуванні 

автомобілів»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний стан і тенденції 

розвитку й практичного використання у проектуванні та конструюванні 

транспортних засобів систем автоматизованого проектування. В даній програмі 

розглядається програмний продукт PTC Creo Parametric. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях 

середньої школи, базові поняття, що використовуються в дисципліні 

«Інформаційні технології у проектуванні автомобілів» базуються на знаннях 

таких дисциплін як креслення, нарисна геометрія, комп’ютерна графіка, вища 

математика, деталі машин, конструкція автомобілів, теорія механізмів і машин. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Базові команди створення конструктивних елементів та 3D моделей 

деталей. 

2. Опорні та безескізні конструктивні елементи, ребра та похили. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології у 

проектуванні автомобілів» є дати студентам знання та навички використання 

програмного продукту PTC Creo Parametric у проектуванні та конструюванні 

автомобіля та його агрегатів і систем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології 

у проектуванні автомобілів» є: дати поняття про твердотільне 3D моделювання, 

визначити його переваги та можливості, а також тенденції його розвитку у 

майбутньому. 

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

знати:   

-  особливості та методику створення 3D моделей простих та складних 

деталей транспортних засобів; 
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-  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:  

-  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 CREO, що 

застосовуються для проектування та конструювання. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Базові команди створення конструктивних елементів 

та 3D моделей деталей. 

Тема 1. Вступ. Особливості системи 3D моделювання CREO. 

1.1 Сучасний стан технологій автоматизованого проектування та тенденції 

розвитку, програмування в системах САПР. 

1.2 Особливості системи САПР CREO: твердотільність, КЕ як основа 

моделі, параметризація, дочірньо-батьківські відносини, асоціативність, 3D 

модель – база даних конструкторської інформації.  

1.3 Інтерфейс CREO. 

Тема 2. Робота з ескізом 

2.1 Відображення базових елементів: площин, точок, вісей;   
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2.2 Представлення моделі: каркас, скриті лінії,  зафарбоване зображення, 

рендерінг.  

2.3 Операції створення 3D моделей: витягування, обертання, протягування. 

2.4 КЕ основа моделі. Порядок створення моделі, вимоги до назви файлу 

моделі, поняття робочого каталогу.  

2.5 Команда ескіз. Контекстність правої панелі інструментів, порядок 

користування командами створення графічних примітивів.  

2.6 Розміри ескізу: лінійний, кутовий, радіальний, діаметральний, похилий.  

2.7 Видалення сегментів графічних примітивів, динамічне видалення. 

2.8 Збереження моделі. 

Тема 3. Операція витягування. 

3.1 Сутність операції витягування.  

3.2 Команди операції витягування: напрямок витягування, довжина 

витягування, видалення чи додавання матеріалу, отримання поверхні, прив’язки, 

попередній перегляд, масштабування ескізу, збереження результатів. 

3.3 Дерево моделі, відображення операції в дереві моделі, редагування 

параметрів ескізу чи параметрів операції.  

Тема 4.  Операція обертання. 

4.1 Операція обертання, замкненість та розімкненість ескізу, вісь обертання. 

4.2 Команди операції обертання.   

Тема 5. Створення моделі простої деталі. 

5.1 Аналіз форми деталі. 

5.2 Декомпозиція деталі на конструктивні елементи. 

5.3 Застосування операцій витягування та обертання для створення 3D 

моделі простої деталі. 

Тема 6. Операція протягування. 

6.1 Призначення операції протягування. 

6.2 Сутність операції протягування, траєкторія протягування, ескіз 

протягування.  

6.3 Протягування зі змінною площею поперечного перерізу.  

6.4 Команди операції протягування.  
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Змістовий модуль 2. Опорні та без ескізні КЕ, ребра та похили. 

Тема 1.  Опорні  конструктивні елементи. 

1.1 Команда створення опорних площин. 

1.2 Особливості створення опорних лощин загального положення. 

1.3 Команда створення опорних точок.  

1.4 Особливості створення просторових точок. 

1.5 Команда створення опорних кривих (сплайнів).  

Тема 2. Безескізні конструктивні елементи. 

2.1 Команда фаска. 

2.2 Види фасок та способи їх оброзмірювання. 

2.3 Команда округлення.  

2.4 Види округлень. 

Тема 3. Створення похилів. 

3.1 Теоретичні відомості про похили. 

3.2 Нормаль похилу та поверхня похилу. 

3.3 Використання команди Уклон. 

3.4 Усунення помилок при створенні похилів. 

Тема 4. Створення ребер 

4.1 Типи ребер у СREO. 

4.2 Команда Ребро профіля. 

4.3 Особливості та вимоги до ескізу ребра профіля. 

Тема 5. Масиви у CREO. 

5.1 Види масивів. 

5.2 Створення кругових масивів. 

5.3 Використання масивів для розмноження ребер по колу. 

Тема 6. Дзеркальне відображення. 

6.1 Дзеркальне відображення на рівні ескізу та на рівні КЕ.  

6.2 Створення та використання опорних елементів у якості площин 

відображення. 

6.3 Вимоги до команди дзеркальне відображення. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю – 

два контрольних тестування (опитування ). 


