
Автоматизоване проектування систем управління 
 

Загальні положення  

 

В сучасних  електронних системах автоматичного управління дедалі 

збільшується частка цифрових вузлів та модулів на основі мікропроцесорів та 

великих iнтегральних схем. Зміна елементної бази зробила необхідним 

широке застосування комп’ютерiв для рiшення проектних задач. Приготувати 

майбутнього спеціаліста , вмiючего  вирішувати  задачи проектування 

сучасних пристроiв та систем автоматики за допомогою ЕОМ , призваний курс 

«Автоматизоване проектування пристроiв та систем автоматики ». Курс 

належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Він складається з 6 

тем в обсязі  216 годин, в тому числі - 45 годин лекцій, 30 годин лабораторних 

робіт та 15 годин практичних занять. Зміст дисципліни включає два модуля (1 

- 3 теми   і    4 – 6 ),  передбачених рейтинговим контролем знань студентів. 

Система контролю вивчаємого курсу передбачає поточне опитування, 

виконання контрольних робіт, індивідуальних розрахункових завдань та 

складання іспиту у дев’ятому семестрі , та виконання курсовоi роботи  у 

десятому . 

Метою дисципліни « Автоматизоване проектування пристроiв та систем 

автоматики»  є засвоєння методів розробки , моделювання та 

конструкторського проектування сучастних електронних пристроїв та систем 

автоматики за допомогою комп’ютерiв . 

 

Розширений план лекцій 

 

Модуль 1 

Тема 1. Вступ. Предмет та завдання курсу. Історична довідка. Класифікація 

САПР. 

Тема 2. Методологiя  автоматизо-ваного проектування.  Задачi проектування . 

Составнi частини процеса проектування . Блочно-iерархiчний пiдхiд . Види 

забеспечення САПР . Системна организацiя автоматизованого проектування 

та принципи побудови САПР . 

 Тема 3.Промисловi системи автоматизованого проектування. Порiвняна 

характеристика САПР, що працюють на персональних ЕОМ .Фунцiональнi 

можливостi cистеми P-CAD. Структура програм та настройка САПР 

P-CAD.Подсистема вхiдного проектування та методика описання електричноi 

схеми. Формування бази даних проекту. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Функцiонально-логiчне моделювання електронних пристроiв. 

Класифiкацiя математичних моделiв. Автоматизований  синтез логiчних схем. 

Моделi сигналiв та елементiв. Склад та характеристики подсистеми логiчного 



моделювання P-CAD. Описання командноi мови моделювання. Вихiдна мова 

обробки результатiв моделювання 

Тема 5. Конструктивне проектування пристроiв автоматики. Моделi 

конструкцiй та схем. Алгоритми розмiщення компонентiв. Алгоритми 

трассування. Склад та призначення підсистеми конструктивного 

проектування P-CAD. Формування бази даних. Автоматизоване розмiщення 

компонентів. Автоматизоване трассування друкованої плати. Обробка 

результатiв проектування. 

Тема 6. Роль та мiсто САПР в сучасних автоматизованих виробництвах. 

Розробка нових типів элементів та конструкцiй. Электричний контроль 

принципових схем. Технологiчний контроль. Формування управляючих 

програм для випуску документацii. Технологiчна пiдготiвка виробництва. 


