
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

УПРАВЛЯЮЧИХ ПРОГРАМ 

Кейс підсумкового поточного контролю знань  

1. Основи побудови САП. Базові принципи. Принципи побудови 

спеціальних програмно-орієнтованих комплексів. 

2. Класифікація вітчизняних та закордонних САП. 

3. Базові режими підготовки САП. Структура та основні блоки САП. 

4. Вимоги і джерела інформації до вихідної інформація для побудови 

САП.  

5. Головні блоки САП: блок трансляції, геометричний блок та блок 

формування CLDATA. 

6. Двоетапне формування роботи САП. Головні переваги і недоліки.  

7. Головні принципіальні структури: препроцесор і постпроцесор. 

8. Типова структура головної структури САП. 

9. Блок формування CLDATA.  

10.  Вхідна і вихідна мова. Вхідна мова ІСО.   

11.  Синтаксис та семантика вхідної мови. Її особливості і переваги. 

12.  Головні геометричні елементи. Опис геометричних елементів. 

Геометричні визначення. 

13.  Проміжна мова процесор-постпроцесор. Базові команди. 

14.  Сучасні САП. Основні зарубіжні та вітчизняні САП. 

15.  Реалізація САП на верстатах з ЧПУ. Особливості використання систем 

автоматизованої підготовки управляючих програм. 

16.  Розробка інформаційно-технічного комплексу створення 

постпроцесорів для сучасного технологічного обладнання з ЧПУ. 

17.  Індивідуальний постпроцесор.  

18.  Узагальнений постпроцесор.  

19.  Універсальний постпроцесор.  

20.  Генератор постпроцесорів G-POST. Головні складові і блоки. 

21.  Мова ІНТЕРСАП та її команди руху, команди обробки, особливі 

команди. 



22.   Команди прискореної подачі, пошуку і завантаження інструменту, 

перетворення системи координат, управління охолодженням. Наведіть 

приклади використання даних команд. 

23.  Команда автоматичного розрахунку еквідістанти. Приклади 

використання команди. 

24.  Команда автоматичного згладжування траєкторії. Приклади 

застосування команди. 

25.  Команди руху. Команда завдання вихідної точки, завдання руху в точку 

і завдання руху по збільшенню. Наведіть приклади використання цієї 

команди. 

26.  Команди управління ходом трансляції. Команда безумовного і 

умовного переходу. Приклади використання команди. 

27.  Команда руху. Команди завдання руху по Z, завдання руху в точку 

задається координатою Z, завдання руху за координатами X, Y, Z, W. 

Наведіть приклади використання названих команд. 

28.  Команда переходу до підпрограми. Правила запису. Команди CAL і 

RET. Приклади використання команди. 

29.  Команда завдання руху за списком. Правило умовчання. Правило 

переносу. Діагностика помилок. Приклади використання команди. 

30.  Команди завдання імені програми, коментарі постпроцесорі, подачі і 

роботи шпинделя. Наведіть приклади використання команди. 

31.  Команда руху по фасці. Правило вказівки кутів. 

32.  Команда руху по спіралі Архімеда. Приклади використання команди 

33.  Загальні відомості про мову системи ІНТЕРСАП. Основні типи команд 

мови. Наведіть приклади використання. 

34.  Способи завдання точок. 

35.  Структура команди. Ключові слова, терми, що застосовуються типи 

операцій, аргументи тригонометричних функцій. Наведіть приклади 

використання. 

36.  Команда оголошення сплайна. Її призначення. Наведіть приклади 

використання цієї команди. 



37.  Способи завдання прямих. 

38.  Структура команди. Вбудовані функції мови і канонічні функції. 

Приклади використання. 

39.  Способи завдання кіл. 

40.  Структура команди. Мітка, знак коментаря, терми і вбудовані функції. 

Приклади використання. 

41.  Ідентифікатори геометричних змінних. Роздільники. Команди 

визначення геометричних об'єктів. Наведіть приклади. 

42.  Типи даних. Як визначаються геометричні об'єкти? Наведіть приклади. 

43.  Команда оголошення списку. Перелік. Модифікатори та покажчики 

напрямку. Наведіть приклади використання. 

44.  Інвертування списку. Наведіть приклади. 

45.  Отримання дзеркального списку. Наведіть приклад використання. 

46.  Поворот і зрушення списку. Приклад використання. 

47.  Отримання еквідистантного списку. Приклад використання. 

 


