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(Укр.)  
При існуючій великій кількості різних систем автоматичного проектування різального 
інструменту, жодна з них не відповідає вимогам САПР РІ і практично зводиться до систем, 
що забезпечують  комп’ютерну графіку. Таким чином сучасні системи САПР РІ на ринку 
програмних продуктів практично відсутні. В той же час ефективність та надійність широкого 
впровадження автоматизованих систем виробництва можна значно підвищити за рахунок 
створення інструменту підвищеної працездатності, який би враховував особливості його як 
експлуатації, так і можливість його виготовлення. Створення ж САПР кінцевих фрез 
розкриває можливості не тільки аналізу різних варіантів і вибору більш доцільного варіанту, 
але створення системи автоматизованого проектування кінцевих фрез з раціональними 
геометричними параметрами різальної  частини, з підсистемами аналізу динамічної 
стійкості, аналізу технологічних умов виготовлення таких фрез, що забезпечують задані 
експлуатаційні параметри.   

Було розроблено інформаційну систему проектування кінцевих фрез. На її базі 
розроблено САПР різальної частини кінцевих фрез (комп’ютерна програма DAC TM) 
розроблено теоретичну базу її геометричного забезпечення, яка враховує особливості 
конструкції та експлуатації інструменту. Вперше розроблено структуру та алгоритм САПР 
різальної частини кінцевих фрез, яка містить в собі модуль аналізу геометричних параметрів, 
що забезпечує як вирішення задач вибору геометрії фрез з урахуванням особливостей 
конструкції та експлуатації, так і задач установки шліфувальних кругів під час їхньо го 
виготовлення. 
(Рос.)  

 При существующем большом количестве разных систем автоматического  
проектирования режущего инструмента, ни одна из них не отвечает  условиям САПР 
режущего инструмента, все они практически сводятся к системам обеспечивающих 
компьютерную графику. Таким образом, современные системы САПР режущего 
инструмента на рынке программных продуктов практически отсутствуют. В тоже время 
эффективность и надежность широкого использования автоматических систем  в 
производстве можно значительно увеличить за счет создания инструмента повышенной 
производительности, которые бы учитывали особенности его эксплуатации и изготовления. 

 Создание САПР концевых фрез дает не только возможности анализа разных 
вариантов но и выбора более целесообразного варианта, создание системы автоматического 
проектирования концевых фрез с более рациональными геометрическими параметрами 
режущей части с подсистемами анализа динамической стойкости, анализа технологических 
условий изготовления таких фрез, которые обеспечивают заданные эксплуатационные 
параметры. 

 Была разработана информационная система проектирования концевых фрез. На ее 
базе разработано САПР режущей части концевых фрез, компьютерная программа  DAC TM, 
разработано теоретическую базу ее геометрического обеспечения, которая учитывает 
особенности конструкции та эксплуатации инструмента. Впервые разработано структуру и 
алгоритм САПР режущей части концевых фрез, которая состоит из модуля анализа 
геометрических параметров режущей части инструмента что обеспечивает задачу выбора 
геометрии фрез с учетом особенностей их конструкции, эксплуатации так и технологии их 
изготовления. 



(Анг.) Among of existing great quantity of different automatic designing systems of the cutting 
tool, any of them doesn't correspond to the system of the automated designing cutting tool 
conditions, all of them are practically reduced to systems providing computer graphics. 
 Thus, modern system of the automated designing systems of the cutting tool at the software 
products market are practically absent. At the same time efficiency and reliability of automatic 
systems wide using in manufacture can be considerably increased on the creation of raised 
productivity tool which could consider the features of his operation and manufacturing. 
 System of the automated designing creation of end-milling cutters give not only possibilities 
to analyze the different variants but also the choice of more expedient variant, creation the system 
of automatic designing of end-milling cutters with more rational geometrical parameters of a cutting 
part with subsystems of the dynamic firmness analysis, the analysis of technological manufacturing 
conditions of such mills which provide the set operational parameters. 

The information system of designing end-milling cutters has been developed. The system of 
the automated designing of a cutting part of end-milling cutters was developed on its base, the 
theoretical base of its geometrical maintenance was developed which considers some features of 
tool designing and operating. For the first time the structure and algorithm of the system of the 
automated designing of a cutting part of end-milling cutters was developed. It is consist of 
geometrical parameters module analysis of a tool cutting part that provides a milling cutter 
geometry choice by features of their design, operation and manufacturing technology. Computer 
program DAC TM was developed, which realizes given information system of end-milling cutters 
designing.  

 

4.  Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.  
 

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28575, комп’ютерна 
програма “DAC TM” / Н.С. Равська, В.В. Вовк, П.В. Скринник, С.В. Корзун. Дата реєстрації 
27.04.2009. 
 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 
При існуючій великій кількості різних систем автоматичного проектування різального 

інструменту, жодна з них не відповідає вимогам САПР РІ і практично зводиться до систем, 
що забезпечують  комп’ютерну графіку. Таким чином сучасні системи САПР РІ на ринку 
програмних продуктів практично відсутні. В той же час ефективність та надійність широкого 
впровадження автоматизованих систем виробництва можна значно підвищити за рахунок 
створення інструменту підвищеної працездатності, який би враховував особливості його як 
експлуатації, так і можливість його виготовлення.  Тому створена інформаційна технологія і 
на її базі  САПР кінцевих фрез розкриває можливості не тільки аналізу різних варіантів і 
вибору більш доцільного варіанту, але створення системи автоматизованого проектування 
кінцевих фрез з раціональними геометричними параметрами різальної  частини, з 
підсистемами аналізу динамічної стійкості, аналізу технологічних умов виготовлення таких 
фрез, що забезпечують задані експлуатаційні параметри. Дана розробка відповідає світовому 
рівню – на ринку відсутні системи проектування кінцевих фрез, фірми виробники 
інструменту надають тільки готовий продукт, а алгоритми, методи, технології проектування 
інструменту є їх інтелектувальною власністю і у відкритому друку не має. 

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Вартість реалізації проекту 100 тис. грн. 
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