
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 Тема 1: Вступ. 

 Лекція 1. Ціль та основні задачі курса автоматизації виробничих процесів.  

Структура виробничого процеса. Основні поняття та визначення механізації та 

автоматизації. 

 Лекція 2. Класифікація і характеристика засобів механізації та 

автоматизації М(А). Типи автоматичного обладнання.                                                                          

 Тема 2: Основні етапи розвитку автоматизаціїї. 

 Лекція 3. Предумови створення автоматизації. Перший етап автоматизації 

– автоматизація технологічного процесу обробки заготівок. 

 Лекція 4. Другий етап автоматизації – автоматизация системи машин. 

Третій етап автоматизації – комплексна автоматизація виробничих процесів.                                                                                                                         

 Тема 3: Основні напрямки автоматизації виробництва. 

 Лекція 5. Основні поняття і визначення. Виробничий і технологічний 

процеси. Типи і види виробництва. Основні переваги автоматизації 

виробництва.                                  

 Тема 4: Шляхи підвищення продуктивності і ефективності виробництва. 

 Лекція 6. Основні положення теорії продуктивності машин і труда. 

Основні шляхи підвищення продуктивності. Економічна ефективність і 

прогресивність нової техніки. 

 Лекція 7. Заходи по півищенню продуктивності труда і ефективності 

виробництва. Продуктивність автоматизованого обладнання. Техніко-економічні 

особливості автоматизації.                                           

 Тема5: Системи автоматичного управління засобами автоматизації. 

 Лекція 8. Класифікація систем управління (СУ). Аналогові СУ.  

Кпіювальні СУ прямої дії. Гідрокопіювальні СУ.   

 Лекція 9. Электрокопіювальні СУ. Циклові СУ.   

 Тема 6: Системи автоматизації металоріжучих верстатів 

 Лекція 10. Центральне управління. Управління з шляховим контролем. 

Комбинованя система управлння. Преваги і недоліки різноманітних систем 



управління. 

 Лекція 11. Организація управління автоматиним циклом з використанням 

програмного управління. Автоматичне управління. Автоматичне регулювання.                                                                            

 Тема 7: Системи ЧПК. 

 Лекція 12. Класифікація ЧПК. Основні складаючи частини систем ЧПК.  

Системи ЧПК класів NC і SNC. Системи ЧПК класів CNC, HNC і DNC. Лінійна 

і кругова інтерполяція. 

 Тема 8: Элементи автоматичних пристроїв. 

 Лекція 13. Класифікація і призначення елементів автоматичних пристроїв.  

Датчики малих переміщень. 

 Лекція 14. Электроконтактні датчики.  Электроіндуктивні датчики.  

Віброгенераторні датчики. Ємкостні датчики.   

 Лекція 15. Пневматичні датчики.  Електропневмоконтактні датчики.  

Ротаметричні датчики. 

 Лекція 16. Фотоелектричні датчики. Радіаційні вимірювальні системи.                                                            

 Тема 9: Автоматизация завантаження верстатів. 

 Лекція 17. Задачи автоматизації завантаження. Призначення і 

класифікація транспортно-накопичувальних завантажувальних пристроїв 

(ТНЗП). Класифікація заготівок.  Живлення верстатів бунтовым материалом. 

Живлення верстатів прутковим і стрічковим матеріалом. 

 Лекція 18. Живлення верстатів штучними заготівками. Класифікація 

деталей, які ориєнтуються в бункерних завантажувальних пристроях. 

Класифікація бункерніх завантажувальних пристроїв. 

 Лекція 19. Магазинні завантажувальні пристрої — визначення, 

класифікація, використання, конструкції. 

 Лекція 20. Касетні завантажувальні пристрої — визначення, класифікація, 

використання, конструкції. 

 Лекція 21. Механізми захвату і орієнтації заготовок. Механізми захвату і 

орієнтації по внутрішньої поверхні заготівлі. Механізми захвату і орієнтації по 

зовнішній поверхні заготівлі. Лотки. Відсікателі. 



 Тема 10: Автоматизація встановлення і закріплення заготівок та 

інструменту. 

 Лекція 22. Призначення встановлення і закріплення заготівок та 

інструменту. Ориєнтація заготівок на верстатах. 

 Лекція 23. Встановлення пристосувань. Зажимні пристрої . 

 Лекція 24. Кодування інструменту. Пристрої для автоматичної зміни 

інструменту.                                          

Перелік практичних занять 

1. Розрахунок параметрів лотків- скатів. 

2. Розрахунок лотків-склизів коробчастого і кутового типу. 

3. Розрахунок кишенькового бункеру. 

4. Розрахунок крючкового бункеру. 

5. Розрахунок трубчастих бункерів. 

6.  Визначення часу переміщення алюмінієвої заготівлі на транспортер 

автоматичної лінії по сталевому лотку-склизу. 

точності позиціонування. 

7.  Вибір конструкції кишенькового БЗУ для автоматичної подачі на токарний 

автомат сталевих заготівель типу “ось” з конусом на кінці. 

8.  Вибір конструкції ВБЗУ для автоматичної подачі алюмінієвих заготівель на 

безцентровошліфовальний верстат. 

9. Розрахунки для пружної системи віброживильника. 

10. Визначення розрахункового зусилля і потужності вертикального вібратора 

автоматичного завантажувального пристрою. 

11. Визначення доцільності використання вагового або поштучного рахунку. 

12. Визначення  коефіцієнту використання і фактичної продуктивності 

автоматичної лінії. 

13. Визначення середнього часу безвідмовної роботи  автоматичної лінії. 

14. Розрахунок геометричних параметрів БЗОП для шайб. 

15. Розрахунок геометричних параметрів БЗОП для гвинтів. 

16. Розрахунок геометричних параметрів склизів для гвинтів. 



Перелік лабораторних робіт 

1.Дослідження роботи і продуктивності вібраційного бункерно-

завантажувального пристрію. 

2. Вивчення конструкції та області використання шляхового датчика. 

3. Вивчення конструкції та області використання датчиків положення. 

4.Датчики кутових переміщень..Датчики лінійних переміщень. 

5. Вивчення конструкції та області використання датчиків швидкості обертання. 

6.Перетворювач кутових переміщень фотоелектричний. Модель ВЕ-198. 

7. Налаштування електроконтактного датчика. 

8. Налаштування електроіндуктивного датчика. 

Завдання до індивідуальної  роботи студента 

 Варіантом індивідуального завдання може бути: 

“Проектування вібраційного бункера для транспортування кріпильних деталей.” 

Зміст: 1. Принцип дії пристрою. 2. Визначення основних параметрів 

вібраційних завантажувальних пристроїв. 2.1. Швидкість руху. 2.2. Ємкість 

бункера. 3. Розрахунок пружних систем ВЗП. 4. Визначення зусилля, яке збурює 

вібратор. 5. Визначення конструктивних параметрів електромагніта. 6. 

Перевірка правильності розрахунків. 
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