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Постановка проблеми. Впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна 

охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу 

в цілому. Тому вивчення і використання комп'ютерної техніки в учбовому процесі - це 

найважливіший компонент підготовки студентів до подальшого трудового життя. 

Мета статті. Для полегшення розрахунків приводів та механічних передач розроблені 

варіанти використання різних комп’ютерних програм. Пропонується проаналізувати 

можливості різних програм для розрахунку і проектування цих передач.  

Основні матеріали дослідження. Основними операціями, що виконуються  в процесі 

учбового проектування з використанням прикладних комп'ютерних програм, є виконання 

текстової технічної документації; проведення механічних і техніко-економічних розрахунків; 

виконання креслень проектованих машин. 

Розрахунки та проектування механічних передам можна виконувати різними способами. 

Основні розрахунки, й тим паче, графічна частина проектування виконуються на комп’ютері 

за допомогою розрахункових та графічних програм. Графічну частину проектування  

виконують із застосуванням прикладної комп’ютерної програми «Компас»; проектні 

розрахунки обладнання, розрахунок геометричних параметрів зубчастих зачеплень, передач, 

вибір та перевірку підшипників,  перевірку валів  на міцність - з використанням прикладних 

комп’ютерних програм.  Оформлення технічної документації відбувається з використанням 

електронних бібліотек, баз даних і знань; графічних систем САПР. 

Найбільш використовувані такі програми, як Компас, АРМ WinMashine, AutoCAD, 

Autodesk Inventor, DM-MONSTER, web- програмування MDesign, навіть MS Excel, та інші. 

Складність у тому, що крім розрахунків необхідно виконання й графічної частини проекту. А 

не всі названі програми мають цю можливість. У таких програмах, як Excel, КОМПАС, 

демоверсія програми DM-Monster 3D, Web-додаток index.html, текстовий документ, який 

містить опис будови і принципу дії спроектованого виробу, а також обґрунтування технічних і 

техніко-економічних рішень, прийнятих при розробці виробу, отримати досить складно. Деякі 

програми не мають зв’язку з графічними редакторами для отримання робочих креслень та 

тривимірних моделей деталей, хоча розрахунки виконувати досить зручно. 

Висновки. Для проектування механічних передач доцільно користуватися 

комп’ютерними програмами, які скорочують термін виконання і забезпечують високу якість. 

Вибір тієї чи іншої комп’ютерної програми залежить від конкретної задачі на проектування. 
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