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Розроблення та впровадження систем автоматизованого проектування 

верстатних пристроїв (CAFD-системи), які дозволяють у автоматизованому 

режимі проектувати верстатні пристрої (ВП), оцінювати їх ефективність та 

розробляти необхідну документацію, є одним із перспективних напрямків 

інтенсифікації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. 

Процес проектування ВП складається з трьох етапів: технологічного аналізу 

об’єкту обробки; синтезу конкуруючих варіантів та оптимізації компонувань 

ВП; інженерно-виробничого аналізу. 

Результатом етапу технологічного аналізу об’єкту обробки є план 

обробки заготовки та визначення схеми установлення заготовки. Для 

досягнення цього спочатку здійснюється ідентифікація функціональних 

поверхонь заготовки. Визначаються такі поверхні: оброблювані; базові; 

поверхні під притискачі. Для кожної поверхні на основі вхідних даних та 

інформації з бази даних визначаються розмірні, точнісні та якісні 

характеристики, фізико-механічні властивості та інші технічні вимоги. 

На основі інформації про оброблювані поверхні формується план 

обробки поверхонь і визначаються: зони безпеки та їх параметри; 

принципова схема обробки поверхонь; режими різання (глибина, подача, 

швидкість); сила різання; необхідна потужність верстата. Сукупність базових 

поверхонь реалізують теоретичну схему базування, яка обирається з бази 

даних. Аналіз поверхонь під притискачі дозволяє вибрати одну з типових 

схем закріплення, що містяться у базі даних. Розроблена методика 

визначення точок контакту заготовки з функціональними елементами ВП 

дозволяє обґрунтовано обирати оптимальні рішення для кожної проектної 

ситуації. А отже, визначення точок контакту заготовки з установлювальними 

і затискними елементами здійснюється в автоматизованому режимі. 

Інформація, отримана у цьому модулі, є вхідною інформацію для 

інших етапів проектування ВП, створюючи єдиний інформаційний простір. 

Такий підхід дозволяє обґрунтовано приймати рішення щодо кожної 

проектної ситуації. 

 


