
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

УПРАВЛЯЮЧИХ ПРОГРАМ 

Тема 1. Системи автоматизованого програмування  управляючих програм 

(САП УП ) 

Лекція 1. Предмет та задачі курсу. Основні визначення. Класифікація САП. 

Організація САП. Режими підготовки САП. Архітектура САП. 

Лекція 2. Структура та основні блоки САП УП. Проміжна мова процесор-

постпроцесор. Проміжна мова інформації CLDATA. Основні та допоміжні 

слова. 

Лекція 3. Синтаксис поміжної мови. Основні команди та оператори.  

Тема 2. Система автоматизованої підготовки УП «ІНТЕРСАП». 

Лекція 4.Зальні дані про мову. Команди опису геометрії, руху і опису 

технологічних операцій. Застосування операторів та команд. 

Лекція 5. Команди управляння ходом виконання програми. Команди 

перетворення систем координат. Застосування операторів та команд. 

Лекція 6. Допоміжні команди. Об’явлення відміна масивів геометричних 

та скалярних даних. Введення та вивід інформації. Застосування операторів та 

команд. Програмування операцій фрезерної обробки.  

Тема 3. Мови систем автоматизованого проектування управляючих 

програм 

Лекція 7. Наявні мови систем автоматизованої підготовки УП. Вхідні мови 

Правила запису і структура фраз вхідної мови. Основні правила запису. Зміст 

вхідної інформації і опис геометричних елементів контуру. 

Лекція 8. Блок формування CLDATA.  

Тема 4. Особливості використання систем автоматизованої підготовки 

управляючих програм. 

Лекція 9,10. Розробка інформаційно-технічного комплексу створення 

постпроцесорів для сучасного технологічного обладнання з ЧПУ. 

 

 



Лекція 11. Індивідуальний постпроцесор. Узагальнений постпроцесор. 

Універсальний постпроцесор.  

Лекція 12,13. Інваріантне постпроцесування. Створення постпроцесорів 

для сучасного технологічного обладнання з ЧПУ з використанням генератора 

постпроцесорів G-POST. 

Лекція 14. Функціонування універсальних генераторів постпроцесорів 

для обладнання з ЧПУ 

Лекція  15. Розробка УП фрезерування контурів, площин і пазів. 

Лекція 16. Огляд сучасних CAD/CAM/CAE систем. 

 

Перелік лабораторних робіт 

1. Основи програмування на мові САП УП «ІНТЕРСАП».  

2. Програмування геометричних об’єктів, руху інструменту, трансляція, 

діагностика помилок, створення креслення. 

3. Програмування фрезерної обробки деталі. Програмування руху центра 

інструменту по контуру деталі.  

4. Програмування багатопрохідної обробки деталей. Побудова 

еквідистантного контуру деталі. Побудова списків: дзеркального, 

симетричного, зсув і поворот системи координат. 

5. Програмування фрезерної обробки деталі. Програмування 

багатопрохідного руху інструменту по еквідистанті до контуру деталі.  

6. Особливості фрезерної обробки закритих контурів деталі. Технологічні 

заходи зменшення спотворення контуру деталі. 

 

 

Завдання до виконання курсового проекту студента 

Курсовий проект містить виконання 9-ти основних пунктів, які 

становлять 100 % його обсягу. Кожен розділ у ньому займає: 

 визначення об‘єкта автоматизації – 5 %; 

 розробка укрупненого технологічного процесу – 10 %; 

 вибір обладнання, у тому числі вибір верстата, промислового робота, 

завантажувально-розвантажувального пристрою – 5%; 



 вибір технологічної операції з технологічного процесу для 

автоматизації – 10 %; 

 проектування компоновки РТК – 10 %; 

 розробка блок-схеми функціонування РТК – 10 %; 

 розробка циклограми роботи РТК – 10 %; 

 розробка управляючої програми для верстата з ЧПУ – 35 %; 

 практична робота студентів з програмування і самостійного аналізу 

результатів – 5 %. 
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