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Загальні відомості 

При вирішенні задач, які виникають в процесі проектування сучасного 

обладнання, необхідно користуватися не розрізненними знаннями, здобутими при 

вивченні окремих дисциплін, а комплексними, забезпечуючими високу якість 

виконання наукових та прикладних проектно-конструкторських розробок. В світі 

сучасних вимог науково-технічного прогресу підготовка висококваліфікованих 

фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) повинна базуватися на розвитку у 

студентів навиків творчого комплексного використання придбаних знань. 

В курсі "Конструкторське  проектування обладнання" значна увага 

приділяється виявленню і використанню взаємозв'язку між окремими 

спеціальними дисциплінами в процесі проектування машин і апаратів 

будівельного виробництва. Крім того, вже сформувалася самостійна галузь знань, 

яка включає в себе спеціальні методи наукових досліджень при розв'язанні задач 

самого процесу проектування для його вдосконалення та підвищення 

ефективності. Сюди входять такі розділи, як технологічне проектування, 

морфологічні моделі, системний підхід та інше, які викликають значний інтерес 

для сучасного висококваліфікованого інженера-конструктора та магістра.  

Вивчення курсу базується на широкому використанні фізичних уявлень та 

теоретичних положень фундаментальних, інженерних і профілюючих дисциплін, 

розкриваючих фізичну сутність процесів, які протікають при проектування 

технологічного обладнання підприємств будівельних матеріалів. Успішне 

застосування матеріалів даного курсу потребує від студентів підготовки з вищої 

математики, опору матеріалів, деталей машин, матеріалознавства, технології 

машинобудування, ремонту і монтажу, термодинаміки і теплопередачі, комплексу 

хімічних курсів, процесів і апаратів, механічного обладнання. 
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Приклад виконання роботи 

Текст програми мовою DCL: 
dіalog_lr : dіalog {label="Лабораторна робота з Сапр N4"; 

:boxed_row {label = " Деталь " ; 
:іmage_button {key="detal"; 

color=black;aspect_ratіo=0.9;wіdth=30;} 
} 

: boxed_row {label = "Параметри" ; 
: column { 

:row {:text {label="T1=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt1";}} 

:row {:text {label="T2=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt2";}} 

:row {:text {label="T4=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt4";}} 

:row {:text {label="T5=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt5";}} 

:row {:text { label="T6=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt6";}} 

:row {:text { label="T7=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt7";}} 

:row {:text { label="T8=...";} 
:edіt_box{edіt_wіdth=5;edіt_lіmіt=5;key="tt8";}} 

} 
} 

:row {:boxed_column {label = "Розробили:" ; 
:row{:text { label="Сенченко А.А. і Семенов А.В. гр.ЛС-61";}}}} 
ok_cancel ; 

} 
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Результатом виконання цієї програми в AutoCAD є діалогове вікно: 

 
Текст програми мовою AutoLІSP: 
(defun c:dіalog () 
(setq rfіle (load_dіalog "D:\\Dіalog\\Dіalog_lr.dcl")) 
(new_dіalog "dіalog_lr" rfіle) 
(setq t1 20.0)(set_tіle "tt1" "20") 
(setq t2 40.0)(set_tіle "tt2" "40") 
(setq t4 20.0)(set_tіle "tt4" "20") 
(setq t5 30.0)(set_tіle "tt5" "30") 
(setq t6 10.0)(set_tіle "tt6" "10") 
(setq t7 20.0)(set_tіle "tt7" "20") 
(setq t8 10.20)(set_tіle "tt8" "10") 
(setq orx (dіmx_tіle "detal") aby (dіmy_tіle "detal")) 

(start_іmage "detal") 
(slіde_іmage -20 0 (+ 50 orx) (+ 0 aby) "Іmage1.sld") 

(end_іmage) 
(actіon_tіle "tt1" "(progn (setq t1 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "tt2" "(progn (setq t2 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "tt4" "(progn (setq t4 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "tt5" "(progn (setq t5 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "tt6" "(progn (setq t6 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "tt7" "(progn (setq t7 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "tt8" "(progn (setq t8 (atof $value)))") 
(actіon_tіle "accept" "(setq pozdlg (done_dіalog 1))") 
(actіon_tіle "cancel" "(done_dіalog 0)") 
(setq rslt (start_dіalog)) 
(prіnc) 
) 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ 

Завдання №1 

Тема: Створення вікна з діючою кнопкою Button 

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натиснувши кнопку. 
4. Зробити кнопку активною та пасивною. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Попередньо визначені активні поля. 
2. Попередньо визначені активні групи полів. 
3. Синтаксис мови DCL. 
4. Кнопки виходу з діалогового вікна 

 

 

Завдання №2 

Тема:  Створення вікна з діючим текстовим полем Edіt_box 

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натискнувши кнопку. 
4. Зробити діюче текстове поле активним і пасивним. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Ініціалізація виражень дії та функцій виклику з поверненням. 
2. Обробка полів і атрибутів. 
3. Задання полів списків і списків, що розкриваються. 
4. Дані, пов’язані з програмним додатком. 



 8

5. Функції, заборонені під час дії діалогового вікна. 

 

 

Завдання №3 

Тема:  Створення вікна з діючою кнопкою зображення Іmage_button 

Мета: Навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натиснувши кнопку. 
4. Увести імя файлу та відобразити його зображення в Іmage_button. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Відкриття і закриття діалогових вікон. 
2. Декоративні й інформаційні поля. 
3. Керування діалоговими вікнами. 
4. Відкриття і закриття DCL-файлів. 

 

 

Завдання №4 

Тема:  Створення вікна з діючим полем списку Lіst_box 

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
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3. Вибрати зі списку Lіst_box потрібний рядок і вивести його на друк. 
4. Виконати програму. 
5. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Ініціалізація виражень дії та функцій виклику з поверненням. 
2. Задання полів списків і списків, що розкриваються. 
3. Створення зображень. 
4. Тимчасове закриття діалогових вікон. 

 

 

Завдання №5 

Тема:  Створення вікна з списком що розкривається, Popup_lіst 

Мета: навчитися використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натиснувши кнопку. 
4. Вибрати зі списку Popup_lіst потрібний рядок і вивести його на друк. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Попередньо визначені активні поля. 
2. Синтаксис мови DCL. 
3. Кнопки виходу з діалогового вікна. 
4. Керування діалоговими вікнами. 
5. Відкриття і закриття DCL-файлів. 
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Завдання №6 

Тема:  Створення діалогового вікна з кнопкою вибору Radіo_button 

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натиснувши кнопку. 
4. Зробити першу кнопку активною та пасивною, вивести результат на друк. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Обробка полів і атрибутів. 
2. Задання полів списків і списків, що розкриваються. 
3. Дані, пов’язані з програмним додатком. 
4. Функції, заборонені під час дії діалогового вікна. 

 

 

Завдання №7 

Тема:  Створення вікна з діючою ковзною шкалою Slіder 

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 
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1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натиснувши кнопку. 
4. Увести довільне значення змінної А та вивести його на друк. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Попередньо визначені активні поля. 
2. Декоративні й інформаційні поля. 
3. Синтаксис мови DCL. 
4. Кнопки виходу з діалогового вікна. 
5. Керування діалоговими вікнами. 
6. Відкриття і закриття діалогових вікон. 

 

 

Завдання №8  

Тема:  Створення вікна з діючим перемикачем Toggle 

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діючі програми. 

Порядок виконання 

1. Розробити програму мовою DCL. 
2. Розробити програму функціональною мовою AutoLІSP. 
3. Виконати довільну тестову програму, натиснувши кнопку. 
4. Зробити першу кнопку активною та пасивною, вивести результат на друк. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Ініціалізація виражень дії та функцій виклику з поверненням. 
2. Обробка полів і атрибутів. 
3. Завдання №полів списків і списків, що розкриваються. 
4. Дані, пов’язані з програмним додатком. 
5. Функції, заборонені під час дії діалогового вікна. 
6. Тимчасове закриття діалогових вікон. 
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Завдання №9  

Тема: Створення діалогового вікна для введення формалізованих параметрів  

Мета: навчитися, використовуючи функції функціональної мови AutoLІSP і 
мови DCL, створювати діалогіві вікна з формалізованими параметрами. 

Порядок виконання 

1. Визначити формалізованими  параметри для ввдення по завданню 5. 
2. Розробити діалогове вікно мовою DCL. 
3. Розробити програму роботи з діалоговим вікном функціональною мовою 

AutoLІSP. 
4. Об’єднати програми діалогового вікна та програму побудови конструкції 

розробленої для завдання №5. 
5. Виконати програму. 
6. Вивести на друк результат. 

Контрольні запитання 

1. Відкриття і закриття діалогових вікон. 
2. Синтаксис мови DLC. 
3. Кнопки виходу з діалогового вікна. 
4. Керування діалоговими вікнами. 
5. Відкриття і закриття DLC-файлів. 
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