
ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ 

ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА 

Тема 1. Аналіз проблеми проектування організаційних і технологічних 

структур гнучких производствен-ных систем обробки різанням 

Лекція 1. Аналіз дії процесу автоматизації виробничих систем на їх 

техніко-економічну ефективність. 

ТЕМА 2. Типи технологій механічної обробки деталей 

Лекція 2. Класифікаційні ознаки типів технологічних процесів. 

Лекція 3. Типова технологія. 

Тема 3. Аналіз проблеми адаптивного технологічного проектування виробничих 

систем обробки металів різанням 

Лекція 4. Інформаційне середовище для системи інтегрованого 

виробництва. CALS -технологии - як системне об'єднання технічної, 

технологічної і конструкторської підготовки виробництва. 

Лекція 5. Нові аспекти взаємодії CAD/CAM -систем. 

Лекція 6. ERP і MES ― технології як елементи системи управління 

підготовкою виробництва.  

Лекція 7. Загальні підходи до проблеми технологічного проектування ГВС 

обробки металів різанням. 

Тема 4. Використання методів імітаційного моделювання при 

проектуванні організаційно-технологічної структури ГВС 

Лекція 8. Аналогові методи моделювання. Гібридне імітаційне 

моделювання. Цифрові імітаційні методи. Спеціалізовані мови цифрового 

імітаційного моделювання. Імітація безперервних процесів. Мови, орієнтовані 

на процеси.  

Тема 5. Математичне моделювання гнучких виробничих систем обробки 

різанням 

Лекція 9. Аналіз зв'язку технологічних процесів із станом устаткування 

виробничої системи. Аналіз тимчасових показників виробничої системи. 



Лекція 10. Узагальнена модель організаційно-технічного забезпечення 

процесу функціонування ГВС. Мережеве представлення станів ГВС ОМР в 

процесі виконання виробничого завдання. 

ТЕМА 6. Технологічність конструкцій виробів, які обра-батываются на 

верстатах з ЧПУ 

Лекція 11. Технологічність конструкцій виробів, які обробляються на 

верстатах з ЧПУ. Технологічний контроль конструкторської документації. 

Особливості забезпечення технологічності конструкції в САПР.  

Тема 7. Типові схеми обробки на верстатах з ЧПУ 

Лекція 12. Особливості технологічного проектування для верстатів з ЧПУ. 

Типові і постійні цикли обробки елементів деталей. Обробка контурів 

поверхонь фрезеруванням. Обробка отворів.  

Тема 8. Розмірне налаштування верстатів з ЧПУ 

Лекція 13. Завдання розмірного аналізу. Виявлення технологічних 

розмірних ланцюгів за розмірною схемою технологічного процесу. Виявлення 

технологічних розмірних ланцюгів за допомогою графів. 

Лекція 14. Розрахунок технологічних розмірних ланцюгів. Розмірне 

налаштування інструменту на верстатах з ЧПУ. 

Тема 9. Принципи організаційно-технологічного проектування ГВС 

Лекція 15. ГВС як об'єкт організаційно-технологічного проектування. 

Структура ГВС. 

Лекція 16. Структура ГВС. 

 

 

Перелік практичних робіт 

1. Розробка технологічного процесу у середовищі системи «ТехноПро 

5+». 

2. Нормування допоміжних дій при моделюванні роботи людини у 

середовищу системи Exel. 

3. Підготовка вхідних даних для розробки імітаціної моделі ГВС 

4. Підготовка вхідних даних для розробки імітаціної моделі ГВМ 



5. Робота з графічним редактором Lcad. 

6. Розробка імітаціної моделі ГВМ у середовищі пакету ProEdit.  

7. Розробка імітаціної моделі ГВC у середовищі пакету GPS. 

8. Аналіз результатів імітаційного моделювання. 

 

 

Завдання до індивідуальної  роботи студента 

Відповідно до заданого опису предметної області необхідно: 

1. Розробити технологічний процес обобки делаті в умовах серійного 

виробництва. 

2. Розробка імітаціної моделі ділінки обробки деталі. 

3. Оптимізація параметрів ділянки за результатами імітаційного 

моделюваненя. 

 

 

Основна література 

1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Розрахунок тех-

нологічних розмірних ланцюгів в системі КОН7» /Уклад. Шелковий 

О.М. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2012. – 36с. 

2. Методичні вказівки до лабораторної роботи „Розробка імітаційних 

моделей виробничих модулів систем обробки металів різанням” з курсів 

"Технологія автоматизованого виробництва", "Імітаційне моделювання 

виробничих систем", "Інтегровані системи управління технологічною 

під-готовкою виробництва" для студентів спеціальностей для студентів 

спеціальностей: 7.092501 "Автоматизація технологічних процесів та 

виробництв машинобудування", 7.090202 - “Технологія 

машинобудування” /Укладач О.М. Шелковий. - Харків: НТУ "ХПІ", 

2006р. - 40с. 

3. Навчально-методичний посібник "Розробка графічних примітивів 

гнучких виробничих модулів у середовищі графічного векторного 

редактора LCAD" з курсів "Технологія автоматизованого виробництва", 



"Імітаційне моделювання виробничих систем", "Інтегровані системи 

управління технологічною підготовкою виробництва" для студентів 

спеціальностей для студентів спеціальностей: 7.092501 "Автоматизація 

технологічних процесів та виробництв машинобудування", 7.090202 - 

“Технологія машинобудування” /Укладач О.М. Шелковий. - Харків: 

НТУ "ХПІ", 2003р. - 75с. 

4. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Графічний  редактор 

інтегрованої  технологічної  системи Amigo" до курсів "Засади 

математичного моделювання i САПР ТПП",  "Організаційні та  

технологічні засади ГВС" для студентів спеціальності 12.01 "Технологія 

машинобудування" всіх форм  навчання  /Уклад.  О.М.Шелковий.  - 

Харків: ХДПУ, 1995. - 32с. 

5. Имитационное моделирование в задачах машиностроительного 

производства в 2-х томах, т. 1: Учеб. Пособие /Под редакций А.Н. 

Шелкового.  Харьков. НТУ «ХПИ», 2016.  400 с. 

6. Имитационное моделирование в задачах машиностроительного 

производства в 2-х томах, т. 2: Учеб. Пособие /Под редакций А.Н. 

Шелкового.  Харьков. НТУ «ХПИ», 2016.  312 с. 

 

Додаткова література 
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