
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО НА ЗАЛІК  

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЄКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН В САПР» 

1. Предмет, об'єкт і засоби вивчення дисципліни. 

2. Методи отримання (моделювання) математичних моделей ЕМ.  

3. Етапи розвитку і автоматизації процесу проєктування.  

4. Особливості оптимізації електричних машин. 

5. Сутність процесу проєктування, види проєктування.  

6. Задача оптимізації, її постановка.  

7. Основні принципи і аспекти проєктування.  

8. Вимоги, що пред'являються до математичних моделей. 

9. Різновиди систем автоматизованого проєктування (САПР) електричних машин та їх 

класифікація. 

10. Класифікація і характеристика методів оптимізації.  

11. Визначення САПР, та концепція її створення.  

12. Схема традиційного процесу конструкторського проєктування. 

13. Загальні принципи побудови САПР.  

14. Схема традиційного процесу технологічного проєктування. 

15. Структура функціонування САПР.  

16. Типові розрахункові завдання конструювання ЕМ і їх взаємозв'язок з графічними 

роботами. 

17. Визначення та склад математичного забезпечення.  

18. В чому полягає єство розрахунку розмірних ланцюгів? 

19. Які переваги дає впровадження САПР ЕМ? 

20. Методи пошукової оптимізації. 

21. Етапи ручного (неавтоматизованого) проєктування. 

22. Умови, які необхідні для використання оптимізаційних методів. 

23. Етапи автоматизованого проєктування. 

24. Особливості конструкторського проєктування, які необхідно враховувати при його 

автоматизації. 

25. Проєктувальні підсистеми САПР ЕМ та їх характеристика.  

26. Вимоги, що пред'являються до методів оптимізації. 

27. Види забезпечення (типові компоненти) САПР ЕМ.  

28. Математичні моделі ЕМ. 

29. Класифікація математичних моделей.  

30. Особливості автоматизації конструкторсько-технологічного проєктування в САПР. 

31. Визначення лінгвістичного забезпечення і класифікація мов САПР.  

32. Системи, які використовуються для автоматизації розрахункового проєктування. 

33. Мови програмування, які використовуються в САПР.  

34. Класифікація сучасних CAD - систем. 

35. Мови проєктування, які використовуються в САПР. 

36. Особливості перетворення графічних документів в електронний вигляд. 

37. Системи переведення креслень з паперових носіїв в електронний вигляд. 

38. Класифікація розмірних ланцюгів і їх ланок. 

39. Визначення бази даних САПР і вимоги, що пред'являються до даних.  

40. Тенденції розвитку CAD - систем. 

41. Інформаційний фонд САПР, його склад.  

42. Характеристика найбільш популярних CAD - систем. 



43. Характеристика видів структур даних: асоціативна, послідовна, ієрархічна, мережна і 

реляційна.  

44. Алгоритм роботи класичного методу оптимізації. 

45. Способи ведення інформаційного фонду САПР.  

46. Системи розпізнавання тексту (OCR - системи). 

47. Призначення CAD/CAM/CAE систем. 

48. В чому відмінність класичних методів оптимізації від пошукових? 

49. Моделювання проєктних розрахунків.  

50. Геометричні моделі ЕМ і методи їх формування. 
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