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Анотація
CAM-системи – це програмний продукт або сукупність програмних продуктів, які створенні для

розробки керувальних програм для верстатів з ЧПК. В роботі розглянуто та проаналізованого одні з найбільш
вживаних CAM-систем та їхні особливості: T-Flex, ArtCAM, Компас ЧПК та ADEM.

Аналіз CAM-систем дозволяє покращити якість розробки клерувальних програм за рахунок вибору
програмного продукту, який буде оптимальним для вирішення певної конкретної технологічної задачі.
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Abstract
CAM-system - a software product or set of software products that create for the development of control programs

for CNC machines. The paper reviewed and analyzed some of the most used CAM-systems and their features: T-Flex,
ArtCAM, Kompas CNC and ADEM.

CAM-systems analysis can improve of control programs for CNC by selecting the software that will be best for
solving some specific technological problem.
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Обладнання з числовим програмним керуванням (ЧПК)  є основною ланкою сучасного
промислового виробництва. Його використання  дозволяє швидко переналагоджуватись на випуск
іншої продукції та скоротити витрати часу на її виробництво.

Керування роботою обладнання з ЧПК здійснює керувальна програма (КП), яка визначає як
якість обробки так і продуктивність обладнання в цілому[1].

CAM-системи (Computer Aided Manufacturing) – це програмний продукт або сукупність
програмних продуктів, які створенні для розробки керувальних програм для верстатів з ЧПК.
Використання CAM-систем в сукупності CAD –системами (computer aided design) дозволяє
виконувати розробку керувальних програм на основі раніше створених 2D – та 3D – моделей,
виконувати віртуальну імітацію процесу різання та редагувати програму і відповідності з потребами.

В роботі розглянуті одні з найбільш вживаних CAM-систем та їхні особливості: T-Flex, ArtCAM,
Компас ЧПК та ADEM.

T-FLEX ЧПК забезпечує створення КП для токарної, фрезерної електроерозійної, лазерної
обробки, штампування тощо. Містить засоби візуалізації траєкторій обробки і руху інструменту.
Завдяки асоціативному зв'язку між геометрією заготовки і параметрами керувальних програм,
T-FLEX ЧПК забезпечує несуперечність інформації про модель деталі і програму її виготовлення ,
створює передумови для паралельного проведення конструкторського і технологічного
проектування. При параметричній зміні початкової моделі деталі, одержаної на етапі конструювання,
відбувається автоматична зміна розрахованої траєкторії обробки і одержаної по даній траєкторії
КП [2].

CAD/CAM-система ArtCAM працює, як з двовимірними, так і з тривимірними об’єктами і
призначена для розробки КП для виконання фрезерно-свердлильних операцій. Система ArtCAM має
власні засоби для розробки 2D- та  3D-моделей, проте засоби створення геометричних моделей не
досить зручні. Система ArtCAM працює тільки з поверхневими тривимірними моделями.

Не дивлячись на звужений функціонал у порівнянні з іншими програмними продуктами система
має досить зручний та простий інтерфейс і дозволяє створювати КП для обробки деталей невеликої
складності за короткий період часу, що є однією з основних її переваг [3].



Окремо слід відзначити системі Компас 3D-V16 з бібліотекою «Модуль ЧПК. Токарна обробка».
Прикладна бібліотека дозволяє виконувати розробку КП для токарних операцій на основі
тривимірних моделей. В ході роботи можливе використання параметризації даних, налаштування
особливостей інструменту та оснащення.

Модуль ADEM CAM призначений для розробки КП для різноманітного технологічного
обладнання: оброблювальних центрів, фрезерних, свердлильних, розточувальних та токарних
верстатів, координатно-пробивних пресів, верстатів електроерозійної та лазерної обробки тощо [4].

Обробка деталі в модулі проектується на основі моделі, побудованої в модулі ADEM CAD чи і
іншому графічному редакторі. Команди обробки спочатку формуються в стандартному вигляді, потім
автоматично перетворюються в КП для конкретного верстата відповідно до умов, закладених в
постпроцесорі. Асоціативність геометрії деталі і обробки дозволяє при зміні геометрії автоматично
одержати нову КП. Візуалізація процесу обробки дозволяє перевірити і відкоригувати КП до її
виконання на верстаті.

Є можливість автоматичного визначення областей, що виявилися недоступними для заданого
інструменту, і обробки їх інструментом меншого діаметру. Реалізована багатостороння обробка
корпусних деталей.

Важливим аспектом роботи програми є можливість аналізу заготовки деталі як перед початком
обробки. так і після кожного етапу обробки.

Аналіз існуючих CAM-систем дозволяє покращити якість розробки КП, за рахунок вибору
програмного продукту, який буде оптимальним для вирішення певної конкретної технологічної
задачі.

Висновки
1. В роботі розглянуто та проаналізованого одні з найбільш вживаних CAM-систем та їхні

особливості: T-Flex, ArtCAM, Компас ЧПК та ADEM.
2. Критичний аналіз CAM-систем створює передумови до поглиблення знань і навичок не тільки

з розробки КП, а й вибору оптимального програмного продукту, для вирішення певної конкретної
технологічної задачі.
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