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На сучасних швейних підприємствах значна кількість часу і коштів 

витрачається на проектування в цілому і на проектування технологічних 

процесів зокрема. Сучасне виробництво швейних виробів сьогодні важко 

уявити без систем автоматизованого проектування (САПР). Основне завдання 

використання САПРна швейному підприємстві - автоматизація технологічної 

підготовки виробництва, це дозволяє скоротити навантаження і терміни 

технологічної підготовки виробництва. А це призводить не тільки до 

зменшення собівартості виробу, а й до скорочення термінів технологічної 

підготовки виробництва.  

Основною метою і завданням комп'ютеризації технологічної підготовки 

виробництва є підвищення якості розроблених технологічних процесів. САПР 

ТП (система автоматизованого проектування технологічних процесів швейного 

виробництва) - це організаційно-технічна система, за допомогою якої 

вирішуються завдання проектування виробничих процесів виготовлення 

швейних виробів засобами автоматизації розрахунків, створенням системи 

технологічної інформації та автоматизації її обробки, організацією процесу 

проектування в режимі діалогу з ПК.  

Досвід користувачів сучасних систем автоматизованого проектування, 

підготовки виробництва і управління інженерними даними сформував наступні 

вимоги до даного виду програмного забезпечення:  

- максимальна простота в освоєнні і експлуатації системи;  

- наявність україномовного чи російськомовного інтерфейсу;  

- забезпечення повної підтримки ЕСКД (єдиної системи конструкторської 

документації), вбудовану в саме ядро системи;  
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- модульність системи для можливості її комплектування і нарощування в 

міру необхідності користувача;  

- наявність в системі власних коштів для створення користувацьких 

додатків;  

- сумісність системи з іншим ПЗ, забезпечуючи доступ до зберігається в 

ній інформації з інших додатків і давати можливість генерувати документи за 

даними, що надходять ззовні.[2] 

Економічний аспект містить наступні цінові показники системи: вартість 

програмного продукту, вартість впровадження і навчання, а також 

експлуатаційні витрати. Для АРМ технолога особливе значення має інформація, 

що стосується технологічного процесу виготовлення виробу, методів обробки, 

використаному обладнання, технологічних режимів обробки та ін.  

Інформаційна технологічна база повинна складатися з архіву 

технологічних послідовностей обробки, каталогу покрокової обробки виробів, 

прейскуранта матеріалів, каталогу обладнання і т. д. З огляду на перераховані 

вище вимоги для складання порівняльного аналізу програмних продуктів САПР 

ТП, ми керувалися наступними критеріями, перерахованими в порядку їх 

значимості. Важливу роль відіграє зручний інтерфейс і зручність користування 

різними командами в процесі роботи технолога. Крім технічного погляду на 

якість ПЗ, існує і оцінка якості з позиції користувача.  

Модульний принцип побудови САПР технологічного процесу. В САПР 

одягу виконання всіх видів робіт ділиться на етапи, які неможливо виконати з 

використанням тільки однієї програми, тобто САПР має пакетний принцип 

побудови, складається з різних програм, пов'язаних між собою, які дозволяють 

здійснювати обмін інформацією.  

Можливості програми - операції, які можливо виконати в даних 

програмах.  

Асортимент виробів - вироби, для яких призначені програмні продукти 

(взуття, одяг, трикотажні вироби, головні вироби і т. д.).  
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Можливість зчитування даних з інших САПР і відправляти файли через 

Інтернет (конвертор) - дуже важлива властивість сучасних САПР.  

Програма конвертор, яка призначена для імпорту або експорту даних з 

однієї системи в іншу, забезпечує можливість швейним підприємствам 

обмінюватися інформацією в електронному вигляді.  

Легкість в освоєнні. Цей критерій містить питання навчання користувачів 

системи, оскільки від якості навчання залежить, наскільки повноцінно система 

буде використана в роботі.  

Повна відповідність ЕСКД до міжнародних стандартів (ISO, DIN, ANSI). 

Ступінь автоматизації процесів, таких як: складання і розрахунок 

технологічних послідовностей; складання схем поділу праці; формування 

проектної документації, виконання різних (вказати яких) розрахунків і т. д.  

Можливість поновлення програми (сталість процесу вдосконалення 

системи продукту розробниками, регулярний вихід нових версій, тривалість її 

знаходження на ринку, кількість користувачів). Згодом програми морально 

застарівають, тому з'являється необхідність постійно оновлювати версії 

програм, щоб не виникло потреби кожні п'ять років купувати нові.  

Вартість програмного продукту (відповідність вартості системи її 

функціональним можливостям). САПР «Грація» повністю відповідає всім вище 

наведеним принципам і критерієм, а також її можливості відповідають всім 

вимогам науки, освіти і виробництва, вона однаково ефективна при вирішенні 

виробничих завдань і при освоєнні спеціальності.[3] 

Основна функція САПР «Грація» - здійснення автоматизованого 

проектування технологічної послідовності обробки виробу, технологічної 

схеми виробництва та планування потоку на основі застосування комплексу 

математичних моделей і методів проектування з використанням сучасних 

засобів обчислювальної техніки. САПР «Грація» повністю автоматизує процеси 

підготовки та обробки інформації, вибору технологічних і організаційних 

рішень, виконання технологічних розрахунків, виготовлення виробничо-

технічної документації, яка регламентує виробництво швейних виробів. САПР 
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«Грація»допомагає технологу швейного виробництва ефективно працювати з 

величезним обсягом інформації, швидко знаходить, обробляти і багаторазово 

використовувати напрацьовані дані.Тому при підготовці спеціалістів швейного 

напрямку важливо навчати їх особливостям роботи з програмою САПР 

«Грація», адже за автоматизованим виробництвом майбутнє швейної галузі. 

  



5 
 

Список використаних джерел 

1. http://www.saprgrazia.com/ 

2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А., 

Информационныетехнологии. – М.: «Академия», 2014. – 218с. 

3. Ещенко В. Широкие возможности конструктора при работе в САПР 

«Грация» /В.Ещенко // Ателье.- 2015.- №9. 

4. Ещенко В. САПР «Грация» – автоматизація технологической підготовки 

производства швейних изделий/В.Ещенко//Швейнаяпромышленность.- 

2014.-№6. – С. 20-22. 

 

 


