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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

6 семестр бакалаврату 

Факультет/ННЦ, студентам 

яких пропонується 
Львівської філії 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Використовувати сучасні програмні засоби 

для розробки проектно-конструкторської та 

технологічної документації зі створення, 

експлуатації, ремонту та обслуговування 

залізничної колії, будівель та будівельних 

конструкцій залізничного транспорту та їх 

систем та елементів. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
Інженерна графіка, проектування залізниць 

Основні теми дисципліни Лекції: 

Лекція 1. Вступ. Мета і задачі дисципліни. 

Уведення в автоматизоване проектування.  

Лекція 2. Засоби забезпечення САПР. 

Технічне й програмне, математичне й 

методологічне, інформаційне й організаційне 

забезпечення. 

Лекція 3. Основи побудови математичної 

моделі для інженерних задач. Загальні 

принципи моделювання 

Лекція  4. Прийняття рішення при 

проектуванні залізниць і автодоріг. Одно і 

багатокритеріальні задачі проектування. 

Лекція 5. Сучасні електронні та супутникові 

геодезичні системи 

Лекція 6. Цифрові моделі місцевості та їх 

формування 

Лекція 7.  Автоматизоване проектування 

траси нових  залізниць.  

Лекція 8. Автоматизоване проектування 

поздовжнього профілю нових залізниць. 

Лекція 9. Системи автоматизованого 

проектування профілю при реконструкції 

залізниць. 



Лекція 10. Сучасні способи зйомки плану 

залізничної колії 

Лекція 11. Автоматизовані системи 

проектування плану залізничної колії. 

Лекція 12. Програма RWPlan та її зв’язок з 

сучасними САПР 

Лекція 13. Системи автоматизованого 

проектування автомобільних доріг: 

IndorCAD/Road і CREDO 

Лекція 14. 3D-моделювання доріг, що 

проектуються 

Лекція 15. Моделювання транспортних 

потоків 

Лекція 16. Перспективи розвитку систем 

автоматизованого проектування 

 

Лабораторні  роботи: 

Лабораторне заняття 1.   Знайомство з 

системою обробки геодезичних вимірювань 

Credo-Dat 

Лабораторне заняття 2. Знайомство з 

обробкою тахеометрії у Credo-Dat 

Лабораторне заняття 3.  Знайомство з 

системою побудови цифрової моделі місцевості 

Credo-Mix  

Лабораторне заняття 4.  Знайомство з 

системою проектування траси Credo-Mix  

Лабораторне заняття 5.  Знайомство з 

системою проектування поздовжнього профілю 

Cad-Credo   

Лабораторне заняття 6.  Вирішення задачі 

розподілення земляних мас за допомогою 

програми Logistic (лінійне програмування) 

Лабораторне заняття 7.  Вирішення задачі 

розстановки машин і механізмів за допомогою 

програми Logistic (лінійне програмування) 

Лабораторне заняття 8.  Вирішення задачі 

ефективного розподілення ресурсів за 

допомогою програми Logistic (динамічне 

програмування) 

Лабораторне заняття 9. Визначення 

координат окремих точок колії за допомогою 

реперної системи (програма ReperSurvey) 

Лабораторне заняття 10. Визначення 

координат окремих точок колії за допомогою 

реперної системи (програма ReperSurvey) 



Лабораторне заняття 11. Визначення 

координат окремих точок колії за допомогою 

реперної системи (програма ReperSurvey) 

Лабораторне заняття 12. Робота з 

програмою RWPlan – введення зйомки  

Лабораторне заняття 13. Робота з 

програмою RWPlan – визначення проектних 

параметрів окремих кривих  

Лабораторне заняття 14. Робота з 

програмою RWPlan – визначення допустимих 

швидкостей для існуючого та проектного станів 

кривої 

Лабораторне заняття 15. Робота з 

програмою RWPlan – вирішення проектних 

задач  

Лабораторне заняття 16. Робота з 

програмою RWPlan – розрахунки ділянок плану   
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