
ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

АВТОМАТИЗОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ. 

Кейс підсумкового поточного контролю знань 

 

 

1. Науково-дослідницькі роботи при розробці ІАСУ ГВС 

машинобудування. 

2. Перспективи розвитку ГАВ. 

3. Сутність, мета та задачі планування процесів у ГВС. 

4. Сутність, мета та задачі моделювання процесів у ГВС. 

5. Розробка маршрутно-операційної технології одержання деталі  в 

умовах гнучкого автоматизованого виробництва 

6. Ефективність ГВС та вимоги до організаційно-технологічним 

передумовам їх створення. 

7. Конструкторсько-технологічний аналіз системи виготовлення 

деталі в гнучких виробничих системах в умовах масового виробництва. 

8. Аналіз ефективності обробки деталей в умовах масового 

виробництва з різним ступенем автоматизації. 

9. Конструкторсько-технологічний аналіз системи виготовлення 

деталі в гнучких виробничих системах в умовах серійного виробництва. 

10. Аналіз ефективності обробки деталей в умовах серійного 

виробництва з різним ступенем автоматизації. 

11. Типові задачі планування в інтегрованому виробництві та методи 

їх розв’язання. 

12. Дослідження задачі планування обсягу і номенклатури 

виготовлення продукції. 

13. Дослідження задачі календарного планування виробничої 

системи. 

14. Дослідження задачі оперативного планування. 

15. Призначення задачі та стратегії оперативного корегування у ГВС. 



16. Моделювання та верифікація матеріально-інформаційних 

процесів ГВС. 

17. Специфікація предметної області інтегрованого виробництва. 

18. Засоби моделювання ГВС. 

19. Організація програмного управління виконавчим рівнем ГВС. 

20. Алгоритмізація задач програмного управління в системах 

виконавчого рівня ГВС. 

21. Розробка конструкторсько-технологічної схеми ГВС 

22. Баланс часу обладнання ГВК 

23. Застосування автоматизованих металоріжучих верстатів в умовах 

ГАВ. 

24. Проектування програмного управління в системах виконавчого 

рівня ГВС. 

25. Спеціалізація верстатів для обробки корпусних деталей у різних 

видах виробництва 

26. Організація управління в інтегрованому виробництві. 

27. Інтеграція технологічної підготовки виробництва. 

28. Принципи автоматизації процесу прийняття рішень. 

29. Задачі, принципи побудови та вимоги до методів опису ІПУ. 

30. Задачі математичного моделювання виробничих процесів 

31. Принципи створення інформаційного забезпечення. 

32. Основні напрямки розвитку методів уніфікації виробів в умовах 

комплексної автоматизації виробничих процесів. 

33. Діалогові моделюючі системи та їх особливості. 

34. Створення систем комплексної автоматизації виробництва. 

35. Аналітичні моделі груп взаємозамінного обладнання. 

36. Інтегроване виробниче планування та управління. 

37. Основи автоматизованого проектування технологічних процесів. 

38. Автоматизована розробка керуючої програми виготовленні деталі 

представника у системі «SolidCAM-2007» 



39. Інтегровані технології виробництв. 

40. Побудова оптимальних верстатних операцій. 

41. Структурний синтез і математичні моделі для автоматизованого 

проектування технологічних процесів. 

42. Побудова математичної імітаційної моделі з застосуванням 

інтегрованих пакетів Word, Excel, Mathcad, Adem, КОМПАС, Вертикаль, 

СПРУТ, SolidCAM-2007. 

43. Системний підхід до автоматизації проектування в 

машинобудуванні. 

44. Основи автоматизованого проектування технологічних процесів.  

45. Інтегровані технології САПР ТП в умовах багатосерійного та 

масового виробництва. 

46. Принципи створення програмного забезпечення САПР ТП. 

47. Задачі інтеграції програмного забезпечення САПР ТП. 

48. Інтегровані технології САПР ТП в умовах середньосерійного 

виробництва. 

49. Комплексний критерій оцінки якості програмного забезпечення 

САПР ТП. 

50. Методи оцінки якості програмного забезпечення САПР ТП. 

51. Принципи створення програмного забезпечення САПР ТП. 

52. Задачі інтеграції програмного забезпечення САПР ТП. 

53. Задачі і умови застосування. 

54. Оформлення документа “Постановка задачі” з застосуванням 

інтегрованих пакетів Mathcad, Word, Excel, SolidCAM-2007. 

55. Особливості технологічного проектування. 

56. Оптимізація маршруту обробки поверхні. 

57. Розробка управляючої програми в автоматизованому режимі 

обробки даних ПК (АРМ-ТП) 

58. Розробка технологічного маршруту обробки деталі представника 



59. Визначення складу та кількості обладнання верстатного 

комплексу 

60. Визначення структури та складу автоматичної транспортно-

складської системи 

61. Компонування верстатного комплексу і транспортної системи 

62. Розробка математичної моделі технологічного переходу. 

63. Алгоритмізація задач управління інтегрованим виробництвом. 

64. Проведення розрахунку в системі Cosmos Works 

65. Оцінка результатів розрахунків в системі Cosmos Works 

66. Розробка маршрутно-операційної технології одержання деталі в 

умовах потокового автоматизованого виробництва 

67. Проектування ділянок цехів групового виробництва. 

68. Проектування автоматичних ліній цехів групового виробництва. 

69. Методи групування деталей. 

70. Основні етапи робіт з організації групового виробництва. 

71. Структура групового виробництва. 

72. Основні етапи робіт з організації групового виробництва. 

73. Склад та зміст робіт з комплексної уніфікації об'єктів 

виробництва при проектуванні ГВС. 

74. Концептуальне та нормативне проектування ІАСУ ГВС: 

структурна схема ІАСУГАЗ. 

75. Концептуальне та нормативне проектування ІАСУ ГПС: 

узагальнений алгоритм проектування розподіленої ІАСУ ГВС 

машинобудування. 

76. Інтеграція нормативно-алгоритмічної моделі ІАСУ ГАЦ з 

нормативно-алгоритмічною моделлю ІАСУ ГАЗ. 

77. Концептуальне та нормативне проектування ІАСУ ГВС: 

узагальнена модель виробничої системи. 

78. Мережні моделі ГВК. 

79. Інформаційна база ІАСУ ГВС та її особливості. 



80. Структурна схема ТОУ на рівні ГВМ та ГАД (ГАЛ). 

81. Функціональна структура ІАСУ ГВС на рівні цеха 

82. Структура функціональної частини АСТПВ у складі ІАСУ ГАЦ. 

83. Структура основних видів забезпечення ІАСУ ГАЦ. 

84. Вимоги до організаційно-технологічних передумов створення 

ГВС. 

85. Структура основних видів забезпечення ІАСУ ГАЦ 


