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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної дисципліни «САПР вузлів та агрегатів ав-

томобілів і тракторів»  складена відповідно до освітньо-професійної підготовки  

бакалавра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування»  

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є автоматизоване проекту-

вання з використанням сучасних програмних продуктів для моделювання 3D мо-

делей та конструювання,  отримання повного пакету конструкторських докумен-

тів з метою їх подальшого використання у виробництві деталей та агрегатів авто-

мобілів, стендів й приладів для їх обслуговування.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях се-

редньої школи, базові поняття, що використовуються в дисципліні «САПР вузлів 

та агрегатів автомобілів і тракторів» базуються на знаннях таких дисциплін як: 

«Інформатика», «Теоретична механіка», «Нарисна геометрія, інженерна та 

компютерна графіка», «Теорія механізмів і машин»,  «Деталі машин», «Інформа-

ційні технології у проектуванні автомобілів», «3-вимірні технології у проектуван-

ні автомобіля», «Математичне моделювання на ЕОМ».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1. 

1. Визначення та основні відомості про САПР. 

2. Таблиці сімейств у Creo Parametric. 

Модуль 2. 

1. Параметризація, основи Pro/Programm. 

2. Робота з поверхнями подвійної кривизни, 3D друк та проектування мето-

дом Зверху-Вниз. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни «САПР вузлів та агрегатів ав-

томобілів і тракторів» − продовжити ознайомлення студентів з сучасними мето-

дами проектування та конструювання з використанням можливостей обчислюва-

льної техніки. Знання можливостей обчислювальної техніки та засобів її програ-
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мування й вміння ними користуватися є необхідною умовою успішної роботи су-

часного інженера у САПР. Проектування та конструювання транспортних засобів, 

машин їх вузлів та агрегатів в теперішній час є неможливим без застосування су-

часних програмних продуктів. Найбільш ефективними є повнофункціональні, 

“важкі” програмні засоби САПР, до яких відноситься PTC Creo  система триви-

мірного твердотільного параметричного моделювання. Основна концепція проек-

тування в Creo полягає у тому, що замість двовимірного креслення спочатку ство-

рюється тривимірна модель, а потім, на її основі, креслення. Дисципліна “ САПР 

вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів ” присвячена ознайомленню з основни-

ми положеннями та особливостям застосування тривимірного конструювання на 

прикладі програмного продукту Creo, і готує студентів до використання цього 

програмного продукту під час вивчення інших дисциплін предметної області, а 

також курсового та дипломного проектування та подальшій професійній діяльно-

сті. 

1.2 Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є засвоїти  мето-

дику використання тривимірного параметричного твердотільного програмного 

продукту Creo для конструювання колісних транспортних засобів, їх вузлів та аг-

регатів. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

-  особливості, класифікацію  та призначення систем САПР; 

-  особливості та методику створення пружин різних видів; 

-  особливості та методику створення таблиць сімейств; 

-  особливості та методику створення параметричних деталей; 

-  особливості та методику проектування методом Зверху-Вниз 

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 PTC Creo, що застосову-

ються для проектування та конструювання. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Визначення та основні відомості про САПР. 

Тема 1. Вступ. Зміст курсу. 

1.1 Визначення САПР. 

1.2 Роль проектувальника у системі САПР. 

1.3 Призначення САПР. 

1.4 Види забезпечення САПР. 

1.5 Функціональне забезпечення САПР. 

1.6 Забезпечуючі складова САПР. 

Тема 2. Склад та класифікація САПР. 

2.1 Ознаки класифікації САПР. 

2.2 Класифікація САПР за ступенем формалізації вирішуваних задач. 

2.3 Класифікація САПР за функціональним призначенням. 

2.4 Класифікація САПР за спеціалізацією. 

2.5 Класифікація САПР за технічною організацією. 

2.6 Особливості систем САПР верхнього, середнього та нижнього рівнів. 

Тема 3. Створення 3D моделей пружин. 

3.1 Застосування команди Протягивание по спирали для створення пружин. 

3.2 Профіль пружини, види профілів пружин. 

3.3 Січення пружини та його визначення. 

3.4 Крок пружини. 

3.5 Створення підрізу крайніх витків. 

3.6 Створення різьби. 

Тема 4. Створення 3D моделей пружин змінного кроку. 

4.1 Пружини змінного кроку. 

4.2 Побудова графіка зміни кроку пружини. 
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4.3 Уведення даних графіка зміни кроку. 

Змістовий модуль 2. Таблиці сімейств у Creo Parametric. 

Тема 1. Загальні відомості про таблиці сімейств. 

1.1 Теоретичні відомості про таблиці сімейств у Creo 

1.2 Поняття родової моделі та екземпляра таблиці сімейства. 

1.3 Структура таблиці сімейства, аналогія з таблицями Exce/ 

Тема 2. Створення однорівневих таблиць сімейств. 

2.1 Структура однорівневої таблиці сімейства. 

2.2 Порядок створення структури таблиці, додавання стовчиків. 

2.3 Заповнення таблиці сімейств екземплярами. 

2.4 Налагодження таблиці сімейства, перевірка та перегляд екземплярів. 

2.5 Використання створеної таблиці сімейства. 

Тема 3. Створення багаторівневих таблиць сімейств. 

3.1 Порядок створення багаторівневої таблиці сімейства, приклад таблиці. 

3.2 Заповнення входжень, екземплярів таблиці на першому та нижніх рів-

нях. 

3.3 Налагодження багаторівневої таблиці. 

3.4 Порядок вибору екземплярів з багаторівневої таблиці сімейств. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Параметризація, основи Pro/Programm 

Тема 1. Створення зовнішніх ескізів. 

1.1 Поняття зовнішнього ескізу. 

1.2 Послідовність створення зовнішнього ескізу. 

1.2 Порядок вставляння зовнішнього ескізу в поточний ескіз тривимірної 

команди. 

Тема 2. Використання команди Сопряжение для створення тіл та поверхонь 

складної форми. 

2.1 Призначення команди Сопряжение та її складові. 

2.2 Вставляння зовнішнього ескізу, параметри вставки, вимоги до кількості 

сегментів ескізу. 

2.3 Порядок зміни напряму та початкової точки ескізу. 
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2.4 Порядок визначення відстані між січеннями (глибини). 

2.5 Плавны спряження, вершина спряження. 

Тема 3. Створення просторових опорних точок та просторових кривих. 

3.1 Команда створення просторових точок та її параметри. 

3.2 Привязки для створення просторових точок, задавання координат точок. 

3.3 Групування точок. 

3.4 Приклад використання просторових точок. 

Тема 4. Основи програмування у Pro/Programm 

4.1 Програмування у Creo Parametric, Pro Tool Kit, використання мов про-

грамування для створення зовнішніх модулів. 

4.2 Можливості програмування у Pro/Programm. 

Тема 5. Особливості створення параметричних моделей. 

5.1 Перегляд програми, структура програми, звязок дерева моделі та струк-

тури програми моделі. 

5.2 Редагування програми, блоки програми. 

5.3 Призначення та робота з блоком INPUT. 

5.4 Призначення та робота з блоком програми RELATIONS. 

5.5 Особливості створення параметричних моделей. 

Тема 6. Основи створення зубчастих евольвентних вінців. 

6.1 Визначення параметрів зубчастого вінця. 

6.2 Побудова ескізу евольвентного профілю за точками чи за рівнянням. 

6.3 Проекціювання профілю на ескіз. 

6.4 Побудова протилежної сторони профілю, пошук точки. 

6.5 Побудова ножки зуба. 

6.6 Використання команди Массив для завершення побудови моделі вінця. 

Тема 7. Створення параметричного зубчастого евольвентного вінця. 

7.1 Створення програми визначення параметрів евольвентного профілю. 

7.2 Побудова профілю вінця за визначеними параметрами, привласнення 

символьним значенням розмірів параметрів програми. 

7.3 Заповнення блока INPUT програми моделі. 

7.4 Заповнення блока RELATIONS програми моделі. 
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7. 5 Налагодження та перевірка роботи програми. 

Змістовий модуль 2. Робота з поверхнями подвійної кривизни, 3D друк та 

проектування методом Зверху-Вниз. 

Тема 1. Особливості створення та робота з поверхнями подвійної кривизни. 

1.1 Використання інструменту Опорная точка для визначення січення. 

1.2 Послідовність дій під час створення базової точки на перетині просторо-

вої кривої та допоміжної площини. 

1.3 Використання інструменту Базовая кривая для визначення кривих січень 

у повздовжній та поперечних площинах. 

1.4 Використання команди Сопряжение границ для побудови поверхні за 

попередньо створеному каркасу. 

1.5 Команди роботи з поверхнями: Проецировать, Пересекать, Отсечь, 

Объединить, Смещение, утолстить, Удлинить. 

Тема 2. Типи кривизни, плавне спряження поверхонь подвійної кривизни. 

2.1 Типи кривизни: G0, G1, G2, G3. 

2.2 Спряження границь поверхонь: вільне, дотичне, перпендикулярне, кри-

визна. 

2.3 Аналіз випадків неможливості спряжень із заданим типом кривизни. 

2.4 Візуальна перевірка спряження, Кривизна, Закраска кривизны. 

Тема 3. Основи 3D друку. Типи 3D принтерів, їх конструкція, класифікація 

та принципи роботи. 

3.1 Принцип роботи 3D принтерів, типи принтерів, їх конструкції та склад, 

матеріали для друку та іх характеристики. 

3.2 Послідовність дій під час 3D друку. 

3.3 Конвертація файлу моделі, стереолітографічний формат. 

Тема 4. Підготовка до 3D друку, програма Slic3r. 

4.1 Запуск програми Slic3r, інтерфейс програми, місце програми у процесі 

3D друку. 

4.2 Види та параметри заповнення. 

4.3 Вибір матеріалу та товщини прошарків, швидкість екструзії. 

4.4 Налагодження структур підтримки, мостів, заповнення малих площ. 
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4.5 Перегляд слайсингу. 

Тема 5. Підготовка до 3D друку, програма Pronterface. 

5.1 Встановлення параметрів звязку принтера з компютером. 

5.2 Завантаження файлу моделі, перевірка положення сопла принтера перед 

друком, перегляд необхідних температур підігріву. 

5.3 Запуск файлу моделі на друк. 

5.4 Зупинення друку. 

5.5 Мова G-кодів. 

Тема 6. Принципи проектування Зверху-Вниз. 

6.1Стадії проектування за методом Зверху-Вниз. 

6.2 Порівняння, аналіз переваг та недоліків традиційного проектування та 

проектування за методом Зверху-Вниз. 

6.3 Етапи проектування за методом Зверху-Вниз. 

Тема 7. Застосування каркасних моделей під час проектування за методом 

Зверху-Вниз 

7.1 Поняття каркасної моделі. 

7.2 Призначення каркасної моделі. 

7.3 Створення каркасної моделі складальної одиниці. 

7.4 Передача критичної інформації з каркасної моделі до моделей які вхо-

дять у складальну одиницю. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю – 

чотири контрольних тестування (опитування). 


