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ВСТУП
Комплексне фахове випробування проводиться з метою відбору до зарахування на
навчання за освітньою програмою підготовки магістра «Технології комп’ютерного
конструювання верстатів, роботів, машин» претендентів, які є найкраще підготованими. В
першу чергу повинна оцінюватися підготовка претендентів стосовно їхньої обізнаності з
основними питаннями дисциплін професійної та практичної підготовки, які пов’язані із
обраною майбутньою спеціалізацією. Такий підхід зумовлений тим, що підготовка бакалаврів з
технічних спеціалізацій взагалі, а зокрема із споріднених напрямків має близький перелік і
обсяг нормативних навчальних дисциплін циклів гуманітарної й природничо-наукової
підготовки, а дисципліни професійної та практичної підготовки, частина яких належить до
варіативної складової і визначається вимогами спеціалізації та рішенням відповідного
навчального закладу, можуть відрізнятися значним чином. З огляду на це необхідно
пересвідчитися у наявності необхідної підготовки саме із згаданих навчальних дисциплін.
Враховуючи вимоги стандартів вищої освіти для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, були
обрані теми та розроблені питання комплексного фахового випробування згідно з наявністю та
змістом дисциплін, що висвітлюють дані теми в навчальних планах підготовки фахівців
освітнього ступеня «бакалавр», бо претендентами до вступу на навчання за освітнім ступенем
магістра «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів, машин» можуть бути
особи, які мають освітній ступінь не нижче ніж «бакалавр».
Комплексне фахове випробування містить питання з наступних дисциплін:
1. Металорізальні верстати
2. Ріжучий інструмент та ІЗАВ
3. Промислові роботи та РТК
4. Верстати автоматизованого виробництва
5. Гідро та пневмоприводи
Комплексне фахове випробування проводиться у формі письмової роботи. Завдання
містить 3 питання. Тривалість проведення комплексного фахового випробування 90 хвилин.
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Питання комплексного фахового випробування
Конструкція шарикогвинтової передачі привода подач, її особливості, характеристика.
Як визначити величину крутного моменту на гвинті, необхідного для створення
потрібного тягового зусилля на гайці?
Які опори використовують у шпиндельних вузлах? Назвіть тип підшипників, поясніть,
які сили на них можуть діяти під час роботи верстата. Регулювання підшипників
кочення та ковзання.
Переваги шарикогвинтової передачі у порівнянні із гвинтовою передачею ковзання.
Навести та обґрунтувати схему компоновки шпиндельних опор з точки зору
швидкохідності та жорсткості.
Засоби змащування та ущільнення опор кочення шпиндельних вузлів.
Порядок вибору потужності асинхронного електродвигуна привода головного руху, який
працює у режимах S1, S2, S3, S6.
Навести розрахункову схему для розрахунку напрямних ковзання
Способи регулювання зазорів у напрямних ковзання.
Форми поперечних перерізів напрямних: порівняльна характеристика.
Запропонувати засіб регулювання зазору у шариковій гвинтовій парі приводу подач та
конструкцію каналу повернення шариків. Навести ескізи обраних конструкцій.

11. Класифікація пристроїв автоматичної зміни інструментів. Кодування інструментів.
12. Конструкції напрямних кочення з циркуляцією тіл кочення. Навести 3-5 прикладів.
Регулювання зазорів у напрямних. Захист напрямних кочення.
13. Запропонувати конструкцію напрямних кочення з поверненням тіл кочення та засіб
регулювання зазору.
14. Накладні напрямні металорізальних верстатів: область використання, типи, засоби
кріплення, матеріали.
15. Охарактеризувати високомоментні двигуни, що застосовуються у приводах подачі.
Навести їх механічні характеристики. Принцип розрахунку потужності
високомоментних двигунів.
16. Засоби кріплення та заміни різців у верстатах з ЧПК та оброблюючих центрах.
17. Запропонуйте конструкцію гвинтової передачі з пасивним /періодичним / усуненням
зазорів
18. Запропонуйте конструкцію шарикогвинтової передачі з активним /постійним/ усуненням
зазорів.
19. Навести типову кінематичну схему приводу подач на базі високомоментного двигуна та
запропонувати засоби усунення зазорів у зубчатих передачах та з’єднання деталей з
валом.
20. Шпиндельні вузли на підшипниках ковзання: переваги, недоліки, область застосування,
основні конструктивні параметри та найуживаніші конструкції ( дати ескіз) схеми
живлення.
21. Засоби змащування напрямних змішаного тертя.
22. Визначити межі застосування опор шпинделів МРВ на основі: підшипників кочення,
гідродинамічних, гідростатичних і газостатичних підшипників.
23. Засоби усунення зазорів у приводах подач.
24. Захватні пристрої промислових роботів. Навести класифікацію та приклади конструкцій.
25. Дати порівняння тягових ланок металорізальних верстатів.
26. Навести розрахункову схему і принцип розрахунку шпиндельних вузлів.
27. Показники працездатності; коротка характеристика верстатів.
28. Показники оцінювання ефективності створення нового верстату.
29. В яких умовах виробництва ефективне використання промислових роботів?
30. Які верстати використовуються в роботизованих технологічних комплексах?
31. Чим відрізняють промисловий робот від автооператора?
32. Які основні технічні характеристики притаманні промисловому роботу?
33. Модульний принцип побудови маніпуляторів промислових роботів, його переваги та
недоліки?
34. Фактори, що впливають на величину похибки позиціювання робочого органу
промислового робота?
35. Класифікація верстатів в залежності від рівня автоматизації окремих підсистем.
36. Які основні конструктивні ознаки верстата-автомата?
37. Які функції керування виконують розподільчий та допоміжний вали в
одношпиндельних токарно-револьверних автоматах?
38. Основні характеристики багатошпиндельних автоматів послідовної дії та скільки
позицій 6-и шпиндельного токарного автомата послідовної дії призначено для
здійснення обробки заготовок?
39. Класифікація систем керування верстатів з ЧПК відповідно до реалізації технологічних
задач.
40. Охарактеризувати основні дві групи, на які діляться багатопозиційні верстати з ЧПК за

призначенням.
41. Які основні особливості багатоцільових верстатів з ЧПК?
42. Які можливі варіанти рівня автоматизації процесу обробки, що реалізується на
багатоцільових верстатах з ЧПК?
43. Класифікація токарних різців за видом виконуваних робіт.
44. Конструктивні особливості та види фасонних різців.
45. Конструктивні особливості відрізних та канавочних різців.
46. Конструктивні особливості та геометричні параметри спіральних свердл.
47. Види та конструктивні характеристики свердл для глибокого свердління.
48. Конструктивні особливості та геометричні параметри циліндричних зенкерів.
49. Конструктивні особливості внутрішніх протяжок.
50. Конструктивні відмінності різальної частини шпоночних та шліцевих протяжок в
порівнянні з внутрішніми протяжками.
51. Класифікація фрез за видом виконуваних робіт.
52. Конструктивні особливості та геометричні параметри дискових та циліндричних фрез.
53. Інструменти для нарізання різьб.
54. Конструктивні елементи та геометричні параметри мітчиків та плашок.
55. Методи утворення поверхонь деталей машин та класифікація рухів у верстаті.
56. Кінематичний ланцюг та кінематична схема верстата.
57. Механізми ступінчастого регулювання частот обертання валів.
58. Механізми обгону.
59. Механізми періодичного руху.
60. Типові механізми коробок подач.
61. Токарно-гвинторізні верстати. Привод головного руху верстата мод.КА-280.
62. Універсальний токарно-затилувальний верстат мод.1Б811. Головний рух різання.
63. Горизонтально-розточувальний верстат. Особливості конструкції та кінематики.
64. Зубооброблювальні верстати. Методи нарізання зубчастих коліс.
65. Знаходження передавальної функції елементу структурної схеми за диференціальним
рівнянням.
66. Математичний опис елементу структурної схеми , передавальна функція.
67. Знаходження частотних характеристик системи за заданою передавальною функцією.
68. Основні властивості перетворення Лапласа, правила диференціювання та інтегрування,
знаходження передавальної функції.
69. Послідовне і паралельне з’єднання ланок, знаходження передавальних функцій
з’єднання.
70. Правила перетворення структурних схем систем автоматичного керування.
71. Типові вхідні сигнали, ступінчаста і одинична імпульсна функція, фізичний зміст цих
сигналів та їх властивості.
72. Поняття про стійкість САУ, умова стійкості.
73. Практичне визначення стійкості за критерієм Найквіста.
74. Частотні характеристики елементу структурної схеми, знаходження частотних
характеристик.
75. Основні типи насосів і гідродвигунів, що застосовуються у верстатобудуванні, їх
призначення і основні технічні характеристики.

76. Призначення гідравлічних багатопозиційних приводів з цифровим керуванням (
цифрових приводів). Що називається дискретністю цифрового приводу (ЦП), як
визначається максимальна величина переміщення вихідного штока ЦП?.
77. Визначити величину переміщуння і-го пошня цифрового приводу з послідовним
розміщенням розрядних поршнів у циліндрі і максимальну величину переміщення
вихідного штока, якщо дискретність – X0 = 1мм; порядковий номер поршня – і= 8; число
розря дів—n= 10.
78. При випробуванні насоса виникла кавітація рідини, яка може призвести до руйнації
гідроприводу, як можна запобігти виникненню кавітації?
79. . По допустимій швидкості руху рідини визначити внутрішній діаметр трубопроводу.
Допустима швидкість – V= 4 м/с; витрата рідини – Q = 25 л/хв.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Використання допоміжного матеріалу
Під час комплексного фахового випробування дозволяється використання допоміжного
матеріалу (довідників).
Оцінювання фахового вступного випробування
Максимальна сума балів складає 100.
Кожне з питань оцінюється в 33 бали, 1 бал є заохочувальним.
- повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 32-33 бали;
- достатньо повна відповідь (не менше 85% потрібної інформації), або повна відповідь з
незначними неточностями – 28-31 бал;
- достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) з наявними
неточностями – 24-27 бал;
- неповна відповідь (не менше 65% потрібної інформації) та незначні помилки – 22-23
бали;
- неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 19-21 бал;
- «незадовільно», незадовільна відповідь (менше 60% потрібної інформації), або містить
значні помилки – 0 балів.
Для обчислення конкурсного бала отримана оцінка комплексного фахового випробування
перераховується у шкалу ЄВІ (100…200 балів), як наведено у таблиці нижче:

Приклад типового завдання комплексного фахового випробування
1. Шпиндельні вузли на підшипниках ковзання: переваги, недоліки, область
застосування, основні конструктивні параметри та найуживаніші конструкції (дати ескіз) схеми
живлення.
2. Захватні пристрої промислових роботів. Навести класифікацію та приклади
конструкцій.
3. Поняття про стійкість САУ, умова стійкості.
Рекомендована література.
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