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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологічні основи 

гнучких автоматизованих виробництв» складена на основі освітньо-професійної 

програми вищої освіти зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка» освітній ступінь 

«магістр» за освітньою програмою «Технології машинобудування». 

Найважливішою тенденцією розвитку сучасного машинобудування є поступовий 

перехід від застосування технологічного обладнання до автоматизованим машинним 

системам. Комплексна автоматизація серійного виробництва стала можливою завдяки 

розвитку засобів обчислювальної техніки, багатоцільових верстатів, промислових 

роботів. Гнучке автоматизоване виробництво (ГАВ), що включає верстати з числовим 

програмним керуванням (ЧПК), транспортно-складські системи, керовані від 

електронних обчислювальних машин (ЕОМ), мають високу технологічну гнучкість, 

яка необхідна для обробки широкої номенклатури деталей при частій їх зміні. 

 

Предметом вивчення даної дисципліни є класифікація гнучких виробничих 

систем (ГВС), структура ГВС, яка включає систему технологічного обладнання, 

автоматичну транспортно-складську систему, контрольно-вимірювальну систему, 

систему інструментального забезпечення, допоміжні системи, системи управління, 

техніко-економічні переваги і недоліки ГВС. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на попередньо вивчених 

«Обладнання автоматизованого виробництва», «Автоматизація технологічних 

процесів у машинобудуванні». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Концепція створення ГВС. 

2. Структура ГВС. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічні основи гнучких 

автоматизованих виробництв» є вивчити основи технологічної підготовки гнучких 

автоматизованих виробництв і набути практичних навичок в підготовці керуючих 

програм, загальні закономірності побудови технологічних операцій і оформленні 

технологічної документації для верстатів з ЧПК. 

Дисципліна покликана сформувати у студентів системний підхід до вирішення 

актуальних завдань керування автоматичним і автоматизованим виробничим 

технологічним процесом на базі сучасного програмно-керованого устаткування і 

засобів обчислювальної техніки. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічні основи 

гнучких автоматизованих виробництв» є теоретична підготовка студентів із питань: 

- оволодіння системним підходом до процесу виготовлення виробів 

машинобудування в умовах інтегрованих ГАВ; 
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- формування знань про сучасні засоби, що використовуються в ГВС, і способах 

їх керування; 

- вивчення основних технологічних принципів створення ГАВ. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- структуру ГАВ в цілому і структуру його окремих ланок; 

- основні характеристики ГАВ і методи його кількісної оцінки; 

- систему технологічного обладнання, що становить основу ГАВ; 

- програмне забезпечення обладнання в ГВС; 

- автоматичні транспортно-складські системи (АТСС); 

- контрольно-вимірювальні системи (КВС); 

- систему інструментального забезпечення (СІЗ); 

- допоміжні системи (ДС); 

- системи керування (СК); 

- особливості технологічної підготовки виробництва, що реалізується за 

принципами «безлюдної» технології. 

вміти:  

- формулювати вихідні дані до проектування ГАВ; 

- формулювати вихідні дані для розробки технічних завдань на проектування 

технологічного, транспортного, складського, контрольно-вимірювального обладнання; 

- розроблять технологічний процес виготовлення деталей на токарних, 

фрезерних і багатоцільових верстатах вбудованих в гнучкий виробничий комплекс; 

- розробляти технологічну документацію для верстатів з ЧПК; 

- вибирати заготовки для обробки на верстатах з ЧПК з можливістю її 

завантаження і вивантаження і подальшого транспортування. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредита ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Концепція створення гнучких виробничих систем. 

 

Тема 1. Вступ. 

Роль ГВС в сучасному машинобудуванні. Машинобудування – визначальна 

галузь народного господарства. Продуктивність праці та якість продукції. Сфера 

раціонального застосування верстатів з ЧПК і ГВС в машинобудуванні. Класифікація 

ГВС. Структура ГВС: система технологічного обладнання, автоматична транспортно-

складська система, контрольно-вимірювальна система, система інструментального 

забезпечення, допоміжна системи, система керування. Техніко-економічні переваги і 

недоліки ГВС. 

 

Тема 2. Повний наскрізний цикл виробництва виробів в ГАВ. 

Основні взаємопов'язані системи ГАВ: планування; досліджень, 

конструкторської підготовки виробництва, технологічної підготовки виробництва 

(ТПВ), виготовлення продукції. 
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Тема 3. Концепції створення гнучких виробничих систем. 

Поняття ГВС, гнучкого виробничого осередка, гнучкого виробничого острова, 

гнучкого виробничого модуля (ГВМ), гнучкого виробничої дільниці, гнучкою 

виробничої лінії, гнучкого виробничого цеху, гнучкого виробничого заводу. Сфера 

використання тих чи інших засобів гнучкої автоматизації. 

 

Тема 4. Технічне забезпечення ГВС. 

Гнучкі виробничі модулі: специфічні вимоги, що пред'являються до ГВМ, 

структура ГВМ, структура циклу обробки виробів на ГВМ, структура системи 

забезпечення безлюдного режиму роботи на ГВМ, структура системи підтримки 

працездатності ГВМ, особливості ГВМ, призначених для обробки деталей типу тіл 

обертання і призматичних деталей. 

 

Змістовий модуль 2. Структура гнучких виробничих систем. 

 

Тема 5. Системи транспортування ГВС. 

Види складів-накопичувачів, що застосовуються в ГВС, переваги і недоліки 

кожного виду. Види транспортних систем, що застосовуються в ГВС, конвеєрні 

підлогові пристрої, підвісні транспортні пристрої, промислові роботи. 

Промислові роботи – найважливіший елемент АТСС. Класифікація промислових 

роботів за кількістю ступенів свободи, з вигляду рухів робочих органів, на кшталт 

системи керування, вантажопідйомності, точності. Робото кари в ГВС: 

характеристики, призначення, можливості. Способи пересувань робото кара по 

траєкторії, виконання поворотів, фіксації пунктів зупинок. Аналіз АТСС з 

використанням елементів теорії масового обслуговування. 
 

Тема 6. Системи інструментального забезпечення ГВС. 

Ріжучі інструменти: конструкція, інструментальні матеріали, геометричні 

параметри. Збірні і модульні ріжучі інструменти. Методи підвищення ріжучих 

здібностей інструментів. Принципи розрахунку режимів різання в ГВС. Контроль 

стану інструментів на верстаті. Допоміжні інструменти: призначення, конструкції, 

вимоги до них. Налаштування інструментів поза верстата. Пристрої автоматичної 

зміни інструментів. Види інструментальних магазинів. Методи базування і 

закріплення інструментів в магазинах, автооператорах, шпинделях і державках різця. 

Дроблення стружки на токарних і розточувальних верстатах. Методи дроблення, що 

реалізуються за рахунок інструментів. 

 

Тема 7. Контрольно-вимірювальні системи ГВС. 

Роль контролю в підвищенні якості продукції, що випускається. Контроль 

вхідний, післяопераційний, вихідний. Активний контроль: сутність, характеристики, 

сфера застосування. Контроль на верстаті з використанням індикаторів контакту, 

промислових роботів, контрольних позицій. Контрольно-вимірювальні машини: 

пристрої, характеристики, сфера застосування. 

 

Тема 8. Система керування в ГВС. 

Принцип розробки систем групового керування. Завдання, які вирішуються 

системами групового керування. Особливості структур керування в ГВС. 
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Пристрої числового програмного керування металорізальними верстатами. 

позиційні, контурні і комбіновані пристрої, функціональна структура пристрою ЧПК. 

Пристрої введення інформації. Пристрої пам'яті зберігання програм. Інтерполяція 

лінійна і лінійно-кругова. Методи виконання інтерполяції. Пристрої керування 

промисловими роботами. Дистанційне та інтерактивне керування. Пристрої 

програмного керування промисловими роботами: циклові, позиційні, інтелектуальні. 

сенсорні системи пристроїв адаптивного керування. 

 

Тема 9. Технологія створення ГАВ.  

Основні стадії створення: заявка на розробку, технічне завдання, технічний 

проект, робочий проект, впровадження. Основні способи проектування ГВС: розробка 

оригінальних проектів, розробка проектів з використанням типових рішень, прив'язка 

типових проектів до умов конкретного виробництва. 

 

Тема 10. Етапи створення ГВС.  

Технологічний етап створення ГВС: визначення типів і кількості ГВМ, вибір 

типів транспортних засобів, вибір засобів автоматизації складських операцій, 

визначення номенклатури та обсягів матеріалів та інструментів, вибір засобів 

автоматизації контролю, встановлення каналів передачі інформації, визначення 

компонувальної схеми розміщення технологічного обладнання та циклограм його 

роботи, визначення основних економічних показників. Перспективи розвитку ГАВ. 

 

Приблизний перелік лабораторних робіт 

 

Лабораторна робота № 1. Панель пульта оператора (ПО) УЧПК «Електроніка 

НЦ-31». 

Лабораторна робота № 2. Будова та особливості УЧПК «Електроніка НЦ-31». 

Лабораторна робота № 3. Послідовність підготовки керуючих програм УЧПК 

«Електроніка НЦ-31. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Гавриш А. П., Ефремов А. И. Автоматизация технологической подготовки 

производства. К.: Техника, 1982. 215 с. 

2. Шарин Ю. С. Технологическое обеспечение станков с ЧПУ. М.: 

Машиностроение, 1986. 176 с. ил. 

3. Косилова А. Г., Деева О. М. и др. Справочник технолога по 

автоматическим линиям. ред. Косилова А. Г. М.: Машиностроение, 1982. 320 с. 

4. Волкевич Л. И., Ковалев М. П., Кузнецов М. М. Комплексная 

автоматизация производства. М.: Машиностроение, 1983. 269 с. 

5. Буда Я., Гановски В., Вихман В. С. и др. Автоматизация процессов 

машиностроения. Учеб. Пособие для машиностроительных спец. Вузов. ред. Дащенко 

А. И. М.: Высш. Шк., 1991. 480 с. 

6. Митрофанов С. П., Куликов Д.Д. Технологическая подготовка гибких 

производственных систем. М.: Машиностроение. 1987. 235 с. 

7. Федотов А. И. Гибкие производственные системы машиностроения. М.: 

Машиностроение, 1987. 407 с. 
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8. Малов А. И., Иванов И. В. Основы автоматики и автоматизированных 

производственных процессов. М.: МАШГИЗ. 1995. 348с. 

9. Гусев И. Т., Елисеев В. Г., Маслов А. А. Устройства числового 

программного управления. М.: Высшая школа, 1986. 300 с. 

10. Костюк В. И., Гавриш А. П., Ямпольский Л. С. Промышленные роботы 

(Учебное пособие). Киев: Вища школа, 1985. 359 с. 

11. Двойных Н. А., Петерсон А. А. Роторно-конвейерные линии в гибких 

автоматизированных производствах. К.: Техника, 1987. 111 с. 

12. Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства. М.: Машиностроение, 

1989. 485 с. 

13. Подборка журналов "Автоматизация и современные технологии". М.: 

Машиностроение, 1997–1999. 

14. Google: Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.google.com.ua/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, який 

проводиться, зокрема, у таких формах: усне опитування, письмовий або тестовий 

експрес-контроль на лабораторних заняттях; перевірка виконання самостійної роботи, 

перевірка контрольної роботи. 




