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Розглянуто сучасні концепції управління виробничими системами шляхом 

надання  їм  інтелектуальних  функцій  при  обробці  інформації  та  прийнятті 

рішень.

Мета дослідження. Технологічне забезпечення та встановлення комплексу 

вимог  щодо  зношування  інструменту  шляхом  ефективного  використання 

автоматизованого керування режимами обробки здатних пристосовуватися до 

зміни умов функціонування технологічної системи.

Розглянуто  сутність  та  класифікацію  виробничих  процесів  отримання 

елементарних  деталей  та  напівфабрикатів.  Надано  класифікацію  процесів 

старіння  за  їх  результатом.  Представлені  типові  закономірності  протікання 

процесів старіння технологічної системи та верстата. Надано основні фізичні 

причини зношування різальних інструментів та зовнішню картину  зношування 

лез  інструментів.  Надано  математичну постановку  задачі  програмування  для 

визначення  змінних  цільової  функції.  Розглянуто  процес  різання  з  позицій 

теорії автоматичного регулювання.

Ключові  слова:  система  адаптивного  керування,  різальні  інструменти, 

зношування різального інструменту, теорія автоматичного регулювання.

Purpose of the study. A technological support and determination of a set of 

requirements for tool wear through the effective use of the automated control of the 

processing modes capable of adapting to changes in the operating conditions of the 

technological system.

The  essence  and  classification  of  the  production  processes  for  obtaining 

elementary parts and semi-finished products are considered. A classification of the 

aging processes is given according to their results. Typical regularities of the aging 

processes  of  the  technological  system and  the  machine  are  presented.  The  main 

physical reasons of wear of cutting tools and the external picture of wear of tool 

blades  are  given.  The mathematical  formulation of  the programming problem for 

determining the variables of the objective function is given. The process of cutting 

from the viewpoint of the theory of the automatic control is considered.
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