
ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ 

ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА 

Кейс поточного контролю знань № 2 

1. Виконайте аналіз зв'язку технологічних процесів із станом устаткування 

произ-водственной системи 

2. У чому суть часової структури множини поверхонь. 

3. Як здійснюється вибір розмірів партій обробки і послідовності їх запуску. 

4. Виконайте аналіз часових показників виробничої системи. 

5. Опишіть узагальнену модель організаційно-технічного забезпечення 

процесу функціонування ГВС 

6. Системним монітором (СМ) 

7. Генератор імітаційної моделі транспортної системи: призначення і 

принципи функціонування. 

8. Генератором імітаційних моделей виробничих модулів: призначення і 

принципи функціонування 

9. Графічний редактор векторних зображень: призначення і принципи 

функціонування 

10. Підсистема проектування типових технологічних процесів: призначення і 

принципи функціонування 

11. Підсистема нормування ручної праці: призначення і принципи 

функціонування 

12. Опишіть завдання адаптивного технологічного проектування ГВС ОМР. 

13. Діаграма Ганта 

14. Графіки ефективності функціонування ГВС. 

15. Вибір механізму системного часу при імітаційному моделюванні 

виробничих систем в режимі реального часу. 

16. Дайте мережеве представлення станів ГВС ОМР в процесі виконання 

виробничого завдання. 

17. У чому полягає оцінка технологічності конструкцій виробів, які 

обробляються на верстатах з ЧПУ. 

18. У чому полягає технологічний контроль конструкторської документації. 



19. У чому особливості забезпечення технологічності конструкції в САПР. 

20. Опишіть особливості технологічного проектування для верстатів з ЧПУ. 

21. Опишіть типові цикли обробки елементів деталей. 

22. Опишіть постійні цикли обробки елементів деталей. 

23. Опишіть обробку контурів поверхонь фрезеруванням на верстатах ЧПУ. 

24. Опишіть обробку отворів на верстатах ЧПУ. 

25. Сформулюйте завдання розмірного аналізу. 

26. Технологічні і настроювальні бази. 

27. У чому полягає виявлення і розрахунку технологічних розмірних 

ланцюгів. 

28. Як здійснюється виявлення технологічних розмірних ланцюгів за 

розмірною схемою технологічного процесу. 

29. Як здійснюється виявлення технологічних розмірних ланцюгів за 

допомогою графів? 

30. Опишіть методику розрахунок технологічних розмірних ланцюгів. 

31. Опишіть розмірне налаштування інструменту на верстатах з ЧПУ. 

32. Опишіть ГВС як об'єкт організаційно-технологічного проектування. 

33. Опишіть структуру ГВС 

34. Гнучкий виробничий модуль(ГПМ) 

35. Гнучка виробнича ділянка (ГАД) 

36. Гнучкий виробничий цех (ГАЦ) 

37. Гнучкий переналагоджуваний завод (ГАЗ) 

38. Функціональні структури виробничих підрозділів ГВС  

39. Елементна структура ГАД 

40. Організація потоків заготівель 

41. Класифікація транспортних засобів ГВС. 

42. Класифікація автоматичних складів 

43. Організаційна структура ГАД 

44. Розподіл витрат на створення ГВС. 


