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УДК 621.9.06:004 

 

НОВЕ В ПРОГРАМУВАННІ ЧПУ В СИСТЕМІ «ADEM CAM EXPERT» 

 

Омелян К. А. Батюк І. М. 
 

Система «ADEM» втілила найсучасніші технології проектування і підготовки виробни-

цтва. Врахування вимог вітчизняного та зарубіжних ринків перетворив систему в сплав уні-

версальних інженерних і математичних методів для вирішення широкого спектра завдань 

сучасного машинобудування. 

Єдине середовище для творчої діяльності інженерно-технічних працівників, засноване 

на інтегрованому уявленні виробу, ось що сьогодні являє собою система «ADEM». Але най-

головнішим, мабуть, є поєднання загального підходу з глибокою обробкою прикладних 

конструкторсько-технологічних завдань і великим виробничим досвідом. 

Поряд з широкою функціональністю, система володіє важливими властивостями – 

швидкістю освоєння, зручністю роботи, унікальною системою адаптації і швидкістю отри-

мання готового результату. Ергономічно обґрунтований, з урахуванням думок користувачів, 

інтерфейс «ADEM» дозволяє з мінімальними затратами і в найкоротший термін освоїти і 

впровадити засіб автоматизації [1]. Причому, застосування системи можливо для вирішення 

як складних, так і досить простих конструкторських і технологічних завдань, що вигідно від-

різняє її серед інших продуктів середнього і важкого рівня. 

Для генерації постпроцесорів для всіх типів стійок з ЧПУ використовується модуль 

«ADEM CAM Expert», що досить бурхливо розвивається і за останній час зазнав докорінних 

змін і доповнень. Чим же відрізняється робота технолога – програміста при традиційному 

проектуванні і при роботі з «ADEM CAM Expert»? 

При звичайному програмуванні технологічних операцій і переходів технолог повинен 

вказувати не лише всі оброблювані контури і поверхні, а й контрольні. При роботі з моделя-

ми, що складаються з сотень і тисяч поверхонь, подібний процес стає більш трудомістким. 

Більш того, потрібно вводити великий обсяг числових даних для кожного технологічного 

переходу: режими різання, параметри інструменту і т.ін. 

Модуль «CAM Expert» значний обсяг рутинної роботи бере на себе, знижуючи при 

цьому ризик внесення помилок. В основі модуля лежить методика розпізнавання технологіч-

них об'єктів і їх параметрів по тривимірних моделях деталей [3]. 

У модулі «ADEM CAM Expert» реалізована обробка 17-ти типів конструктивних еле-

ментів, за допомогою яких можна описати будь-яку геометрію деталі, що обробляється. 

У даній роботі ми розглянемо тільки ті, які пов'язані з операціями плоского 2,5x бага-

топозиційного оброблення фрезеруванням і свердлінням. Такими операціями зазвичай виго-

товляється широкий клас деталей машинобудування і приладобудування. 

Для прикладу багатопозиційної фрезерної і свердлильної обробки візьмемо модель де-

талі, рис. 1. 

 

 
а.   б.   в.    г. 

Рис. 1. Приклад багатопозиційної фрезерної обробки: а. – найпростіша модель деталі, б. – зони обро-

бки, в. – траєкторія руху, г. – симуляція процесу механообробки 
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Якщо користувач включить опцію «Зона», яка ініціює багатопозиційний спосіб, то 

«ADEM CAM Expert» запропонує список рекомендованих для обробки зон.  

Попередній перегляд дозволяє побачити комбінацію конструктивних технологічних 

елементів, якими «ADEM CAM Expert» представив деталь. Якщо користувач не згоден з ре-

зультатом (кажуть, що скільки технологів, стільки і буде варіантів технологічного процесу 

виготовлення), то можна зробити наступні дії: 

 змінити таблицю зон; 

 змінити параметри розпізнавання; 

 видалити непотрібні технологічні об'єкти. 

При отриманні необхідного результату можна перейти до наступної стадії – автоматич-

ного отримання маршруту виготовлення. На цьому етапі теж можливе внесення змін до пе-

редбачуваного результату. Наприклад, технолог може перевизначити інструменти, які мо-

дуль «ADEM CAM Expert» підібрав за результатами розпізнавання, а також доповнити базу 

даних інструментів, з якої відбувається вибір інструменту. Якщо модуль виявив новий ін-

струмент у базі інструментів, то в списку знайдених інструментів буде позначка такого ін-

струменту, наприклад «New! Фреза D13R1». 

Маршрут обробки формується у вигляді дерева проекту технологічних переходів з опе-

раціями, командами, інструментами та режимами. Дерево це доступне для ручного редагу-

вання, рис. 1,б. 

Перейдемо тепер до отримання траєкторії руху інструменту і керуючої програми. Цю 

процедуру виконує CAM-модуль, використовуючи один з кращих в світі математичних апа-

ратів для вирішення подібних завдань, рис. 1,в. 

Надалі слід приступити до симуляції процесу механообробки. Це дуже корисний етап, 

що дозволяє зробити візуальний аналіз взаємних переміщень заготовки та інструменту на 

всіх етапах обробки. Більш того, можна порівняти отриману модель з вихідною, рис. 1,г. 

Якщо користувача все влаштовує, то процес програмування ЧПУ, в загальному, завер-

шено. 

А що робити, якщо можливості налаштувань і редагування параметрів в «ADEM CAM 

Expert» не дозволяють задовольнити потреби досвідченого користувача? Відповідь дуже 

проста. Якщо користувач настільки добре розбирається в технології, що бачить моменти, які 

можна поліпшити, то попрацювати з параметрами модуля «ADEM CAM», і там знайти він 

може потрібні йому «важелі і кнопочки» для програмування нюансів ЧПУ. 

При цьому технологу не доведеться створювати весь маршрут заново. Він може користу-

ватися вже з генерованим «ADEM CAM Expert» проектом, лише змінюючи необхідні гілки. 
 

      
 

Рис. 2. Моделі для багатопозиційної обробки 
 

Зауважимо, що «ADEM CAM Expert» може мати справу не тільки з плоскою багатопо-

зиційною обробкою. Можливо програмування трьох – і більше координатного фрезерування. 

Наприклад, як це наведено на рис. 2. 
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Крім того, слід зазначити, що отримане дерево проекту механообробки корисне і для 

модуля CAPP, який призначений для випуску технологічної документації. На його основі 

може бути згенерований комплект технологічної документації, включаючи технологічні 

процеси, карти, відомості, ескізи і т.п. Адже створене дерево містить практично всю необ-

хідну для цього інформацію. 

   
 

Рис. 3. Формування документації 

 

Одним з напрямків розвитку модуля «ADEM CAM Expert» є автоматичне створення 

документації, зокрема формування технологічного процесу в форматі PDF (Portable Digital 

Format). Після автоматичного формування операції «ADEM CAM Expert» в маршруті оброб-

ки запускається алгоритм формування технологічної документації в форматі PDF. 

Для закріплення та практичної оцінки переваг і нових можливостей модуля «ADEM 

CAM Expert» було розроблено та відпрацьовано гравірувальний напис на фрезерно-

гравірувальному пристрої з ЧПК, який зробили магістранти кафедри, рис.4. 

    
 

Рис. 4. Апробування нових можливостей системи  

 

Відзначимо на закінчення, що система «ADEM», як інтегрована система, в змозі забез-

печити проектними даними, як конструкторськими, так і технологічними, практично будь-

яку ERP-систему. Ця властивість в сукупності з вбудованим механізмом обміну даними з 

різними СУБД дозволяє зробити висновок, що CAD/CAM/CAPP «ADEM» є високоефектив-

ним засобом автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва при по-

будові наскрізної системи управління підприємством. 
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