
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК  

 

 

 

Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Машинобудування 

Спеціалізація: Технологія та обладнання автоматизованого виробництва  в 

машинобудуванні та приладобудуванні 

 

Термін засвоєння  ОПП:                                4 роки  - нормативний, 3 роки - скорочений 
                                                                                              (нормативний, скорочений строк навчання) 

 

 

Форма навчання:         для всіх форм навчання 
                                               (денна, заочна форма навчання) 

Кафедра: Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва 

 

Розробник:                                                                         к.т.н., доц. І.В. Коваленко 

 

 

 

 

м. Харків  2011 рік 



1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Введення до фаху 

2. Вища математика 

3. Інформатика та обчислювальна техніка 

4. Обладнання та технологія заготівельного виробництва 

5. Основи  технології машинобудування 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Компютерізоване інтегріроване виробництво 

2. Комплексні технологічні процеси ГВС 

3. Прогресивні технології та інновації в галузі 

4. Нові напрямки контролю якості виробів в машинобудуванні 

5. Комп’ютерні мережі і системи 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Основні функції систем  ЧПК та їх класифікацію 

2. Етапи підготовки та розрахунку керуючих програм, верстатні системи координат, зв'язок 

систем координат, технології програмування контурної та ін. обробок 

3. Структуру керуючих програм, базові G та M коди, складові окремих кадрів, основні 

підготовчі та допоміжні функції, кодування розмірних переміщень, технології програмування 

швидкостей подач, головного руху, зміни інструменту 

Вміти: 

1. Проводити побудову маршруту обробки на верстатах з ЧПК 

2. Проводити кодування керуючих програм для верстатів з різними СЧПК 

3. Проводити верифікацію, бекплот та редагування керуючих програм 

Володіти: 

1. Методиками визначення траєкторії руху інструменту при контурній обробці 

2. Методиками проведення апроксимації елементів траєкторії та визначення опорних крапок 

3. Спеціалізованими програмами для проектування і програмування обробки на верстатах з 

ЧПК  

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Методи програмування. CAD/CAM система  

 Основи числового програмного управління  

 Введення в програмування обробки  

 Верстатна система координат  

Модуль 2 

 Структура програми, що управляє  

 Базові G та M коди. Постійні цикли верстата з ЧПК  

 Автоматична корекція радіусу інструмента  

 Основи ефективного програмування  
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