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Так як невирішеність питання впровадження сучасних технологій 

автоматизації проектування та підготовки виробництва та перспективи роз-

витку підприємства, пов'язані з розширенням номенклатури пристроїв, 

освоєнням випуску нової продукції, що, в значній мірі, визначає розвиток і 

технічний рівень усіх галузей народного господарства  та накладає вимоги 

забезпечення промислової безпеки при експлуатації спроектованих моде-

лей. 

Виходячи з цього, постає необхідність  ув'язнення всіх автомати-

зованих процесів,  а, також, своєчасне виконання експортних контрактів в 

міжнародному поділі праці [1] 

В роботі була поставлена задача створення алгоритму розробки 

виробу з використанням пакетів програм в обчислювальній техніці. Для 

проведення подальшої роботи було створено тривимірну твердотільну м о-

дель та розроблено технологічний процес на її виготовлення та автоматизо-

вано процес проектування при керівництві замкнутого циклу виробництва  

за допомогою програмних засобів.  На рисунку 1 предсавлено тривимірну 

комп’ютерну модель одного з елементів оформлення інтер’єру з урахуван-

ням вимог промислової безпеки. 

 
Рисунок 1. Готова декоративна плита  

 



 ПРОБЛЕМИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

203 

Обрано необхідні ріжучі інструменти для обробки деталі, проведен 

їх аналіз, а також передбачені вимірювальні інструменти, які підтримують 

якість та точність конструкції. 

Була розроблена 2D та 3Dмодель деталі в програмі «Компас 3DV13». 

Для зменшення затрат на моделювання деталі та програмної реаліза-

ції автоматизації її перебудови було створено модуль розрахунку в прогр а-

мі «Delphi7». Даний модуль інтегрований в систему проектування «Компас 

3D V13», що дозволяє візуально спостерігати зміни структури деталі при її 

перебудові та вносити в неї зміни. 

Для oбрoбки дeтaлі нa вeрстaті з ЧПК булa рoзрoблeнa кeруючa 

прoгрaмa зa дoпoмoгoю прoгрaми PowerMill, для цьoгo були викoристaні 

тривимірнa мoдeль тa зaгoтівкa твердотілої дeтaлі. Oбрaні стрaтeгії для 

oбрoбки дaнoї дeтaлі є oптимaльними. 

За допомогою вбудованого модуля ViewMill візуально оцінювали 

якість процесу обробки, це дозволяє, ще на рівні комп'ютерного моделю-

вання, оцінити якість процесу обробки заготовки і виключити неточності. 

На рисунку 2 надано вид готової декоративної плити. 

 
 

Рисунок 2. Готова декоративна плита  
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