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1 sKyrIus. CAD METODAI AVIACIJOJE

1.1. Orlaivio erdvinis projektas

Kompiuteriniai projektavimo, arba CAD (Computer Aided 
Design), metodai šiuo metu yra plačiai taikomi visose projektavimo 
srityse, visose pramonės, transporto šakose ir galutinai išstūmė ran-
kinius projektavimo būdus bent jau iš mechaninių sistemų, statybos 
projektų, technologinių procesų. Braižymo lentos, šablonai ir lekalai, 
logaritminės liniuotės, natūrinio maketavimo dirbtuvės tapo istorija, 
kurią galima pamatyti nebent kino kronikoje arba dizaino studijose, 
kur kūrinio autoriui dar reikia tiesiogiai dalyvauti. 

Kita vertus, kompiuterinio projektavimo metodai tapo lengviau 
pasiekiami netgi nepatyrusiam vartotojui, turinčiam bent minimalius 
kompiuterio naudojimo įgūdžius. Jau paauglystėje mokiniai per kom-
piuterinius žaidimus susipažįsta su pagrindiniais virtualios tikrovės, 
arba „3D“, objektų modeliavimo būdais ir įsisavina juos greičiau negu 
mechanikos dėsnius bei projektavimo taisykles. Netgi modernių ir su-
dėtingų projektavimo sistemų valdymas, aplinka bei vaizdas ekrane 
yra nesunkiai atpažįstami ir vis artėja prie populiariausių „Windows“ 
terpės programų vaizdo ir „MS Office“ įrankių valdymo principų.

Aviacija, kaip viena sudėtingiausių mechanikos ir transporto sri-
čių, buvo kompiuterinio projektavimo  ir CAD metodų taikymo pra-
dininkė. Vieną pirmųjų trimačio objekto, sudėtingų paviršių projek-
tavimo programų CATIA sukūrė ir pradėjo naudoti 8-ame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje „Dassault“ aviacijos koncernas. Ši universali 
projektavimo ir analizės (CAD-CAM-CAE) sistema ir dabar yra po-
puliariausia tarp aviacinių projektavimo įmonių, nors plačiai taikoma 
ir automobilių bei laivų gamybos pramonėje.

Erdvinio skaitinio paviršiaus modelio kūrimas ir optimizavi-
mas – vienas svarbiausių etapų projektuojant aviacines konstrukcijas. 
Tobulėjant naujų projektų geometrijai, plečiantis kompiuterizuoto 
projektavimo (CAD), analizės (CAE) ir gamybos (CAM) galimy-
bėms, kyla naujų erdvinio modeliavimo metodų poreikis. Iki šiol 
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aviacijoje plačiausiai taikomi paviršių generavimo metodai nepasi-
žymėjo pakankamu lankstumu ir interaktyvumu. Norint suprojektuoti 
optimalią pagal pasirinktus parametrus orlaivio formą tekdavo atlikti 
keletą iteracijų, kiekvieną kartą perskaičiuojant kontūro ir skerspjūvių 
geometriją apibrėžiančias kreives ir  tuo tikslu keičiant jų matematinių 
funkcijų parametrus. Taikant radiusografijos metodą tai būdavo lankų 
spinduliai ir centrų koordinatės, kūgio kreivių metodą – tipiniai antros 
eilės kreivių parametrai (paprastai tai 5 parametrų kiekvienos kreivės 
derinys – galų koordinatės, liestinių kryptys, traukos koeficientas k 
ir kt.). Pastaruoju metu projektuojant buities prekes, automobilius ir 
kt. objektus, pasižyminčius sudėtingomis formomis, plačiai naudoja-
mos aukštesnio laipsnio kreivės ir paviršiai – Bezje (Bezier), NURBS 
(NonUniform Rational B-Splines) tipo splainai.  Toliau aptariami šių 
kreivių taikymo metodai projektuojant sudėtingo paviršiaus aviacines 
konstrukcijas ir nagrinėjami jų pranašumai, lyginant su ankstesniais 
metodais, pateikiama tipinė lengvojo orlaivio sudėtingo paviršiaus 
projektavimo blok schema, išbandyti optimalūs kreivių parametriza-
vimo ir jų interaktyvaus redagavimo būdai, jie palyginti tarpusavy-
je iš vartotojo pozicijų, įvertintos jų teigiamos ir neigiamos savybės 
pagrindiniuose 3D modeliavimo etapuose. Be to, atrinkti ir apžvelgti 
tinkamiausi paviršių analizės įrankiai bei kokybės įvertinimo metodai.

Pristatytieji sudėtingos formos modeliavimo metodai leidžia 
sukurti vientisą, aptakų, lengvai parametrizuojamą ir redaguojamą 
skaitinį paviršiaus modelį, paprastai pritaikyti jį objekto vidaus objek-
tams (keleiviams, kroviniui, jėgainei ir t. t.) ir išlaikyti pageidaujamą 
aptakumą (aptekant dujų arba skysčių srautais). Erdvinis paviršiaus 
modelis lengvai redaguojamas pasirinkus bet kurį skerspjūvio tašką, 
interaktyviai deformuojant skerspjūvį ir visą gretimą paviršių. Tai 
ypač svarbu projektuojant aviacines konstrukcijas, kurioms būdingas 
didelis iteracijų skaičius.

Šiame skyriuje nagrinėjamos šios temos:
–  Šiuolaikinių transporto priemonių erdvinio modeliavimo ten-

dencijos ir specifika
–  Populiariausio dabar naudojami paviršiaus parametrizavimo 

metodai
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–  Populiariausi sudėtingos formos objektų, naudojančių 
A-klasės paviršius, projektavimo metodai, jų palyginimas

–  Optimalūs skirtingo tipo paviršių sujungimo būdai
–  Atliktas tipinių orlaiviams sujungimo paviršių kokybės įverti-

nimas pagal pasirinktą kriterijų sistemą
–  Apibendrinti rezultatai, suformuluotos išvados

1.1.1. Orlaivio erdvinio projekto taikymas

1.1 pav. Orlaivio 3D modelio taikymo sritys

Šiuolaikinių transporto priemonių savybės (ekonominės, 
eksploa tacinės, technologinės, estetinės ir t. t.) yra tiesiogiai priklau-
somas nuo optimalios objekto formos. Objekto forma savo ruožtu 
yra stipriai veikiama ir subjektyvių (estetinių, dizaino ir t. t.), ir 
objektyvių veiksnių. 
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Vienas svarbiausių objektyvių veiksnių yra tradiciniai speciali-
zuoti paviršių projektavimo, arba parametrizavimo, metodai. Sparčiai 
tobulėjant projektavimo ir gamybos technologijoms, konservatyvūs 
ir tradiciniai formų parametrizavimo metodai neišnaudoja modernių 
technologijų galimybių ir tampa ribojančiu veiksniu sudėtingoje 
transporto priemonių kūrimo ir įdiegimo grandinėje.

Projektuoti transporto priemonių, ypač pasižyminčių dideliais 
greičiais (pavyzdžiui orlaivių), išorės formas sunku dėl daugelio krite-
rijų, pagal kuriuos reikia optimizuoti objekto geometriją. Dažniausiai 
tai yra aerohidrodinaminiai, konstrukcijos stiprumo, riboto svorio, ga-
mybos technologijos, medžiagų savybių, ergonomikos ir dizaino bei 
kiti veiksniai.

Nauji projektavimo metodai leidžia palyginti paprastai sukurti 
sudėtingos formos skaitinį modelį pradiniame projektavimo etape. 
Tai įgalina atlikti ankstyvą stiprumo, aerodinaminę, komponuotės 
(vidinės, išorinės) analizę ir prireikus operatyviai redaguoti modelį, 
operatyviai optimizuojant jį pagal analizės rezultatus. Išskirtinė meto-
do savybė yra ta, kad paviršiaus glotnumas užtikrinamas dar kuriant 
modelio karkasą (wireframe), nes objekto skerspjūviams ir sudaromo-
sioms naudojamos spline tipo kreivės, užtikrinančios gerą modelio 
aptakumą oro sraute ir technologiškumą gamybos metu. 

Nors aprašomi metodai skirti modeliuoti aviacinėms konstrukci-
joms, jie dėl savo paprastumo ir universalumo gali būti taikomi pro-
jektuojant įvairios paskirties objektus, kuriems būdingi sudėtingos 
geometrijos paviršiai.

1.1.2. Erdvinio orlaivių projektavimo ypatybės

Kuriant orlaivių, laivų ir automobilių skaitinius modelius taikomi 
panašūs projektavimo metodai, tačiau automobilių formoms būdingi 
paviršiai sukomponuoti iš atskirų „lopų“, sujungtų briaunomis. Tai 
daroma dėl specifinių hidrodinaminių (projektuojant laivus) ir keva-
lų pastovumo (projektuojant automobilius) reikalavimų. Orlaiviams 
keliami aptakumo reikalavimai lemia vientiso, glotnaus paviršiaus 
poreikį. 
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1.2 pav. Laivų ir automobilių paviršiai sudaryti iš „lopų“ ir briaunų

Ankstyvųjų orlaivių ferminės ar metalinės-kevalinės liemens 
konstrukcijos pasižymėjo plokščiais arba viengubo kreivumo pa-
viršiais, turinčiais aiškias formos zonas „nosis-kabina-uodega“. 
Pastaruoju metu, ypač kuriant kompozicines konstrukcijas, stengia-
masi sumodeliuoti vientisą ir glotnų ne tik orlaivio liemens paviršių, 
bet sujungti jį su kilio ir kitų laikančiųjų plokštumų paviršiais be aiš-
kių perėjimo zonų ir briaunų. Kai kurių perspektyvių orlaivių schemo-
se iš viso nėra atskirų „liemens“ ir „sparno“ paviršių, visas orlaivis yra 
vientisas keliantis kūnas (1.4 pav.).

1.3 pav. Elementarūs pirmųjų orlaivių paviršiai ir skerspjūviai

Orlaivių formos raida, pagrindiniai etapai:
–  Taikant vis modernesnes medžiagas ir technologijas vis sudė-

tingesni darosi orlaivio elementų kontūrai ir skerspjūviai:
 –   I etapas: tiesės, lankai, kartais ovalai,
 –   II etapas: elipsės, hiperbolės, parabolės (2-osios eilės kreivės),
 –   III etapas: spline, Bezje kreivės.
–  Susilieja atskiros liemens zonos:
 –   susilieja atskiros paviršiaus zonos: „nosis-kabina-uodega“,
 –   kuriamas vientisas tolygus orlaivio paviršius.
–  Susilieja liemuo ir laikančiosios plokštumos. 
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1.4 pav. Susiliejusios šiuolaikinių orlaivių zonos „sparnas-liemuo“ 

1.1.3. Lengvųjų orlaivių projektavimo ypatybės

Didžiųjų transporto ir lenvųjų orlaivių geometrija yra lemiama skir-
tingų veiksnių, todėl smarkiai skiriasi jų formos, taip pat ir projektavimo 
metodai. Pagrindiniai formas lemiančių veiksnių skirtumai yra šie: 

1.5 pav. Transporto ir lengvųjų orlaivių formų skirtumai

–  Lengvųjų orlaivių išorė yra stipriau priklausoma nuo vidaus 
turinio, mažesnė jo išdėstymo erdvė:

 –   kevalas turi glaudžiai apgaubti turinį (pilotus, keleivius, 
krovinį, vidaus įrangą ir t. t.),

 –   išsaugoti vientisą, aptakią formą.
–  Didesnė lengvojo orlaivio aptakumo įtaka formai:
 –   išsaugomas laminarus srautas kuo didesniame paviršiaus 

plote (ypač sportinėje aviacijoje),
 –   sumažintas pasipriešinimo ir aptekamojo plotas reikalauja 

sudėtingesnės orlaivio geometrijos.

 
1.6 pav. Aerodinaminio aptakumo įtaka sportinio orlaivio formai
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–  Stiprumo įtaka.
–  Formos ir svorio optimizavimas, optimalių kontūro kreivių, 

skerspjūvių parinkimas.
–  Medžiagų, technologijų įtaka formai. 
–  Naujos CAD/CAM/CAE priemonės, kompozicinės medžia-

gos leidžia sukurti sudėtingos formos objektus.

1.7 pav. KM, anglies pluošto panaudojimo įtaka lengvojo orlaivio formai

1.8 pav. Naujų medžiagų, technologijų poveikis orlaivio formai

1.2. Pagrindiniai orlaivių paviršių projektavimo metodai 

Toliau šiame skyriuje trumpai apžvelgiami pagrindiniai aviacijoje 
taikomi sudėtingų paviršių modeliavimo metodai:

–  Batoksų metodas,
–  Radiusografija,
–  Kūgio kreivių metodas,
–  Spline kreivių metodas.

1.9 pav. Orlaivio paviršius, suprojektuotas batoksų  
(lygiagrečių pjūvių) metodu
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1.10 pav. Orlaivio liemens paviršius, sukurtas radiusografijos metodu

1.11 pav. Orlaivio liemens paviršius, suprojektuotas kūgio kreivių metodu

12 pav. Orlaivio liemens modelis, sukurtas spline  kreivių metodu 
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Be metodų apžvalgos, bus pateiktas trumpas jų įvertinimas, skai-
tinis pagrindas, taikymo rekomendacijos bei „žingsnis po žingsnio“ 
algoritmas. 

1.2.1. Batoksų metodas

Šis metodas, sukurtas dar viduramžiais laivų statytojų, yra  gra-
finis, nes paremtas braižomosios geometrijos taisyklėmis. Metodo 
esmė – projektuojamo agregato (pvz., lėktuvo liemens) pagrindinių 
projekcijų ir apytikslių pjūvių (skersinių ir išilginių) tarpusavio su-
derinimas. Tai laipsniškas procesas, kuris tęsiamas, kol pasiekiamas 
reikiamas paviršiaus glotnumas.

1.13 pav. Laivų geometrijos modeliavimas batoksų metodu

Projektavimo eiga:
–  braižomos vertikali ir horizontali objekto projekcijos,
–  pasirenkamas reikiamo tankumo skerspjūvių tinklas (žings-

nis),
–  braižomos apytikslių skerspjūvių kreivės-epiūros ir „sudeda-

mos“ viena ant kitos,
–  skerspjūviai kertami išilginėmis plokštumomis,
–  pagal gautas susikirtimo koordinates braižomi išilginiai 

objekto pjūviai – batoksai,
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–  apytiksliai batoksų kontūrai grafiškai (lekalais) koreguojami 
iki reikiamo glotnumo,

–  pradiniai skerspjūviai tikslinami pagal naujas batoksų koordi-
nates.

1.14 pav. Lėktuvo liemens geometrija, sukurta batoksų metodu

 
1.15 pav. Lygiagrečių skerspjūvių sistema – batoksų metodo pagrindas

Šiuo metu šis metodas profesionalioje veikloje netaikomas, bet 
dėl savo paprastumo gali būti taikomas mėgėjiškuose ir eksperimenti-
niuose projektuose, kuriant sudėtingos geometrijos orlaivių dalis.

1.2.2. radiusografijos metodas

Projektuojamo kūno skerspjūviams sukurti gali būti panaudoti ir 
paprasčiausios kreivės – apskritimų lankai. Juos taikančio metodo, va-
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dinamo radiusografija, esmė – kiekvienas objekto skerspjūvis kompo-
nuojamas iš apskritimų lankų, nurodant jų spindulius ir centrų padėtis. 

Pagrindinius skerspjūvį sudarančius lankus (dažniausiai tai būna vir-
šutinis ir apatinis lankai) tenka jungti tarpiniais lankais (1.17 pav.), kurių 
centrų koordinates galima apskaičiuoti analitinės geometrijos metodais.

Apskritimų lankus galima panaudojant ir glotninant viso kontūro 
kreives, taip pat spindulių ir jų centrų kitimo kreives (1.18 pav.), bet 
dažniau tam naudojamos sudėtingesnės kūgio arba spline kreivės.

Apskritimų lankų metodas daugiausiai taikomas objektams, kurių 
formos artimos sukimosi paviršiams (sklandytuvų liemenims, variklių 
gondoloms ir pan.). 

Pagrindiniai radiusografijos metodo pranašumai:
–  Tai paprasčiausias metodas, kurį taikant naudojamos papras-

čiausios 1-ojo laipsnio kreivės – apskritimo lankai 
–  Šį metodą galima taikyti grafiškai, nenaudojant skaičiavimo 

technikos.
–  Palyginti paprasta formavimo įrangos (negatyvių formų) ga-

myba ir kontrolė.

1.16 pav. Orlaivio kontūro kreivių braižymas
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1.17 pav. Skerspjūvių lankų braižymas (R1, R2 – pagrindiniai spinduliai,  
R3 – jungiamojo lanko spindulys)

1.18 pav. Skerspjūvių redagavimas, lankų spindulių suderinimas
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1.19 pav. Lengvasis lėktuvas LAK-X ir jo liemuo, sumodeliuotas  
radiusografijos metodu

Ilgas šio metodo taikymo laikotarpis atskleidė ir nemažai trūkumų:
–  Ovalo formos skerspjūvis nėra optimaliausias siekiant sutalpin-

ti lakūną, valdymo sistemas ir agregatus. Norint, pavyzdžiui, 
išplėsti kabiną sėdynės zonoje, reikia didinti visą skerspjūvio 
spindulį. Tai automatiškai padidina skerspjūvio plotą („mide-
lį“) ir yra ypač nepageidautina projektuojant sklandytuvą.

–  Sudėtingi iš lankų sukomponuoti paviršiai (t. y. B klasės pavir-
šiai) yra mažiau estetiškai patrauklūs – sujungiant skirtingų spin-
dulių lankus vizualiai pastebimos paviršių sujungimo briaunos.

–  Ovalo forma yra tolima nuo laisvo kūno deformacijos kreivės. 
Tai  gali sukelti technologines problemas gaminant kompoziti-
nes konstrukcijas. Pavyzdžiui, šis trūkumas tampa akivaizdus 
taikant laisvai išpūstus gaubto stiklus prie kabinos išpjovos – 
gaubto kontūrai akivaizdžiai neatitinka teorinio skerspjūvio.

–  Palyginti sunku taikyti skaičiavimo metodus, ypač kai kontū-
ras sukomponuotas iš didesnio lankų skaičiaus. Pavyzdžiui, 
lengvojo lėktuvo skerspjūviui aprašyti reikia nuo 5 iki 7 
(sparno zonoje) lankų. Kad paviršius būtų taisyklingas reikia 
užfiksuoti kiekvieno lanko spindulį, jo centro koordinates, 
lankų sujungimo taškus, jų tangentiškumą, tada užtikrinti šių 
reikšmių kitimo tolygumą pagal lėktuvo ilgį (1.18 pav). Netgi 
pasirinkus lankų metodą lėktuvo skerspjūviams kurti, jų kiti-
mo kreives pagal liemens ilgį patogiau redaguoti naudojantis 
kūgio arba spline kreivėmis. Tą patį galima pasakyti ir apie 
išorinio liemens kontūro braižymą.
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1.2.3. Kūgio kreivių metodas

Pagrindinis šiuo metu aviacijoje naudojamas erdvinio modeliavi-
mo būdas vadinamas kūgio kreivių metodu, nes jame paviršiui aprašy-
ti naudojamos antrojo laipsnio kreivės (elipsės, parabolės, hiperbolės), 
gaunamos įvairiu kampu kertant kūgį plokštumomis (1.20 pav.). 

1.20 pav. Kūgio  kreivių pavadinimo kilmė

Vienas plačiausiai dabar taikomų metodų projektuojant orlaivių 
geometriją yra antrojo laipsnio kreivių – parabolių, hiperbolių ir elip-
sių, arba vadinamųjų kūgio kreivių (Conic Curves), metodas. 

Tai grafinis-analitinis metodas, nes minėtos kreivės gali būti nu-
braižomos grynai grafiniu būdu, naudojantis projekcinės geometrijos 
(Paskalio teoremos) dėsniais. Tam reikia nustatyti trijų kreivės taškų 
padėtį ir parinkti tinkamiausią diskriminantės koeficientą k, reguliuo-
jantį kreivumą (1.23 pav.). 

1.21 pav. Kūgio kreivių braižymas naudojant svarelius („antis“)
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1.22 pav. Kūgio kreivių braižymas grafiniu būdu

Pagal Šteinerio teoremą tokio tipo kreivėms apibrėžti reikia pen-
kių geometrinių sąlygų – penkių taškų arba keturių taškų ir vienos 
liestinės, arba trijų taškų ir dviejų liestinių ir pan. Grafinis antrojo 
laipsnio kreivės braižymas pagrįstas Paskalio ir Brianšono teoremo-
mis apie įbrėžto ir apibrėžto šešiakampio savybes. Kūgio kreivės para-
metrizuojamos grafinio diskriminanto koeficientu k (1.23 pav.), kuris 
nusako linijos kreivumą ir dažniausiai yra tarp k = 0,3–0,7.

1.23 pav. Kūgio kreivės ir jų parametrizavimas

Analitiniu būdu paprasčiausios stačiakampės sistemos atveju 
(24 pav.) Kūgio kreivės koordinatės gali būti apskaičiuojamos pagal 
antrojo laipsnio lygtį su dviem kintamaisiais:

y
B k k x A k k k A k k x A k

A k
=

+ − − + − − + − +

−

[( )( ) ( ) ( ) ]
( )

2 2 2 2 2

2
2 1 2 2 1 2 1

1
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Kūgio kreivės naudojamos orlaivių kontūrams ir skerspjūviams 
braižyti. Kontūrai komponuojami iš daugelio kreivių, užtikrinant tan-
gentinį jų galų sujungimą. Skerspjūviai dažniausiai sudaromi iš dvie-
jų (apatinės ir viršutinės) kūgio kreivių. Paviršiaus glotnumas užti-
krinamas tolygiai keičiant koeficientų k reikšmes pagal modelio ilgį. 
Grafiko k kreivė glotninama pagal antrojo laipsnio funkciją arba spli-
ne kreivę (1.25 pav.).

 

1.24 pav. Erdvinis sklandytuvo priekio modelis sukurtas  
kūgio kreivių metodu 

1.25 pav. Sklandytuvo skerspjūvių modeliavimas.  
Koeficientų k kitimo kreivė pagal liemens ilgį

Kūgio kreivių metodo taikymo seka:
–  Nubraižomi apytiksliai kūno šoniniai ir plano kontūrai su vi-

diniais ir išorės agregatais.
–  Kontūrai padalijami į atskiras atkarpas, kurios pakeičiamos 

tiksliomis kūgio kreivėmis (parenkant 3 taškus ir tinkamiau-
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sią koeficientą k). Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į kreivių 
sujungimo vietas, nes metodas automatiškai neužtikrina visos 
jungtinės kreivės glotnumo.

–  Parenkami būsimų skerspjūvių žingsniai ir / arba pageidauti-
nos vietos.

–  Braižomos arba skaičiuojamos pagrindinių skerspjūvių krei-
vės (viršutinė ir apatinė).

–  Naudojantis žinomų skerspjūvių koeficientais k, braižomas 
koeficientų kitimo grafikas pagal kūno ilgį. Tam, kad jis būtų 
tolygus, galima taikyti tą patį kūgio kreivių,arba kitą pasirink-
tą metodą (1.25 pav.).

–  Pagal žinomus kiekviename pjūvyje kontūro taškus (viršutinį, 
apatinį, plačiausios vietos) ir koeficientą k braižomi visi tarpi-
niai skerspjūviai.

Kūgio metodas tobulesnis ir sudėtingesnis už radiusografijos me-
todą, nes naudojamos aukštesnio laipsnio kreivės, kurias galima pa-
prasčiau ir tiksliau pritaikyti prie pradinio pageidaujamo kontūro. Jis 
gerai tinka projektuojant skerspjūvių kontūrus. 

Pagrindiniai metodo trūkumai:
–  Sudėtingą kontūrą tenka komponuoti iš daugelio atskirų at-

karpų – kūgio kreivių.
–  Kontūro glotnumas (sujungimų tangentiškumas) pasiekiamas 

kreivių sujungimo vietose rankiniu būdu sutapatinant ir galų 
taškus, ir liestinių vektorius.

Kūgio kreivių metodas dažniausiai taikomas orlaivių liemenims, 
gondoloms, aptakams projektuoti komercinėse ir mokomosiose orlai-
vių projektavimo bei analizės programose.

1.2.4. Spline kreivių metodas

Spline funkcijų metodas geriausiai atitinka aerodinamikos ir me-
džiagų deformacijos reikalavimus. Spline – tai n-tojo laipsnio polino-
mų rinkinys, einantis per nurodytus taškus ir turintis nenutrūkstamas 
pirmo ir antro laipsnio išvestines (1.26 pav.). Jis aprašomas formule:
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Čia:
xj, yj – viršūnių koordinatės,
Mj – polinomo koeficientai,
nj = xj-xj-1.

Dėl savo vientisumo ir glotnumo spline kreivės metodas ypač ge-
rai tinka aptakiems paviršiams modeliuoti. Be to, pagal spline krei-
ves sukurti paviršiai išsiskiria geromis technologinėmis presuotų ir 
formuotų detalių savybėmis, nes kreivė tiksliai atitinka kūno, kuriam 
tenka tam tikras krūvis, deformacijos liniją.

Spline kreivės metodu naudotis patogu ne tik aprašant skerspjū-
vius, bet ir viso paviršiaus sudaromąsias kreives. 

1.26 pav. Spline kreivė – kubinių polinomų grafinė išraiška

Polinomų metodas yra spline funkcijų metodo tęsinys. Parenkami 
koeficientai tokio polinomo, kurio kreivė (27 pav.) pereina per visus 
pažymėtus kontūro taškus:

 y a a x a x a xn
n= + + + +0 1 2

2 ...

Polinomo laipsnis priklauso nuo pasirinkto kontūro taškų skai-
čiaus.
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1.27 pav. Spline – kubinės polinominės kreivės, einančios  
per pažymėtus taškus

Metodo esmė – spline kreivių pritaikymas kuriant erdvinį kreivių 
tinklą, kuris vienareikšmiai lemia modelio geometriją. Jos naudoja-
mos objekto kontūrui, pagrindiniams skerspjūviams ir sudaromosioms 
kreivėms braižyti.

Pagrindinė modeliavimo problema – suderinti skerspjūvius, juos 
suformuoti į vientisą ir glotnų erdvinį karkasą. Tam naudojamos suda-
romosios spline kreivės (arba viršūnių izolinijos), jungiančios paeiliui 
visų skerspjūvių atitinkamas viršūnes. Keičiant sudaromųjų kreivių ir 
su jomis parametriniais ryšiais susietų skerspjūvių geometriją, galima 
vizualiai redaguoti kuriamą modelį (1.28 pav.).

1.28 pav. Liemens skerspjūvio kūrimas spline kreivių metodu

Paprastai modeliuojant sudėtingos formos objektus naudojama 
loft operacija,  kurios metu paviršiumi aptraukiama eilė skerspjūvių ir 
ribojančios kontūro kreivės. (1.30 pav.). Pagrindinė problema – sude-
rinti  skerspjūvių formas tarpusavyje, siekiant sukurti tolygiai kintantį 
ir glotnų būsimo modelio karkasą (1.31 pav.). 
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1.29 pav. 3D komponuotė ir kontūro modeliavimas

1.30 pav. Pradinio skerspjūvių tinklo sukūrimas

Ankstesniuose metoduose šis karkasas būdavo formuojamas apy-
tiksliai, „iš akies“, galutinai redaguojamas po aptraukimo (loft) tikri-
nant paviršiaus kokybę. Toks palaipsnis „karkasas-paviršius“ opera-
cijų kartojimas artėjant prie reikiamos kokybės paviršiaus yra ilgas, 
sudėtingas bei aukštos kvalifikacijos reikalaujantis darbas.

Siūlomas metodas leidžia iš karto, dar  modeliuojant karkasą, su-
kurti reikiamos formos ir glotnumo erdvinį modelį. Vizuali ir skaitinė 
paviršiaus kontrolė atliekama tik tikrinant galutinį paviršiaus rezultatą.

1.31 pav. Izosplainai, einantys per skerspjūvių kreivių viršūnes
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Metodo esmė – suformuoti papildomą (pagalbinį) kreivių tinklą ir 
juo kontroliuoti karkaso formą bei koreguoti vietinę ir bendrąją skers-
pjūvių formą. Pagalbinį tinklą sudaro spline tipo išilginės kreivės – 
izolinijos, jungiančios atitinkamas skerspjūvių viršūnes (1.31 pav.). 
Parametriškai sujungus izolinijų ir skerspjūvių viršūnes ir stebint bei 
redaguojant jų formą įvairiose projekcijose, galima gana tiksliai api-
brėžti erdvinę modelio formą plokščiame ekrane ir ją pritaikyti prie 
vidaus (komponuotės) bei išorės (aerodinaminių, atsparumo, techno-
loginių) apribojimų. 

Kadangi polinominės spline kreivių funkcijos neleidžia staigiai 
keisti formą, jos gerai tinka aviacinių konstrukcijų paviršiams kurti ir 
atitinka kompleksinius aerodinaminio aptakumo, atsparumo ir gamy-
bos technologijos reikalavimus. 

 
1.32 pav. Paviršių „aptraukimas“ (Loft operacija)

Aprašytas metodas labai lankstus ir interaktyvus, todėl labai svar-
bu turėti galimybę operatyviai ir tiksliai ištirti sukurtą paviršių (žr. 
skyrių). 

Erdvinio modelio projektavimo spline kreivių metodu eiga:
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33 pav. Spline  kreivių metodo algoritmas  
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1.2.5. Kūgio ir spline metodai 

Toliau palyginami du pagrindinių kūgio ir spline kreivių metodai:
ETAPAI KŪGIO METODAs SPLINE METODAs
1. Kreivės 
braižymas

Analitinis, arba grafinis: Tik analitinis

2. Kreivės 
formos pri-
taikymas

Netiesiogiai, parenkant koe-
ficientus k:

Tiesiogiai, parenkant viršū-
nių vietą ir skaičių:

3. Kreivės 
redagavimo 
galimybės

Keičiant 1–5 parametrus:
– kreivės galų koordinates,
– kreivės liestinių kryptis,
– parenkant kitą k reikšmę

Keičiant viršūnių skaičių, jų 
vietą bei liestinės kryptį ir 
įtaką („trauką“) kreivei kie-
kvienoje viršūnėje

4. Modelio 
skerspjūvių 
kūrimas

Mažiausiai 2 kreivės Viena splain kreivė

5. Modelio 
kontūro su-
darymas

Kontūro komponavimas iš 
atskirų 2-ojo laipsnio kreivių

Sudėtingiausiam kontūrui 
užtenka 1-os splain kreivės

6. Kontūro 
glotnumo 
užtikrinimas

Sutapatinant visų tarpinių 
kreivių galus ir liestines

Glotnumas užtikrinamas 
automatiškai kiekviename 
kontūro taške, gali būti regu-
liuojamas interaktyviai
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7. Erdvinio 
modelio glo-
tnumo užti-
krinimas

Netiesiogiai, glotninant k 
koeficiento reikšmių kreivę

Tiesiogiai, vizualiai glotni-
nant sudaromąsias ir skers-
pjūvių kreives

8. Modelio 
redagavimas

Keičiant k reikšmes, 
„Prilipdant“ kitus paviršius

Vizualiai keičiant sudaromą-
sias ir skerspjūvius Pridedant 
papildomas sudaromąsias

9. Loft pavir-
šiaus kūri-
mas

Bendras paviršius kompo- 
nuojamas iš atskirų „lopų“ 
(2–4 ir daugiau loft)

Vientisas paviršius gaunamas 
iš karto viena loft operacija

Orlaivių modeliavimo užduotys ir pavyzdžiai
Toliau pateikti keli erdvinio modeliavimo pavyzdžiai, naudojami 

mokymo tikslams. Mokymo metu studentai laipsniškai įsisavina kelis 
paviršių modeliavimo metodus pereidami nuo paprasčiausių (radiuso-
grafijos) iki sudėtingiausių (spline kreivių) metodų. Kiekvienam me-
todui parenkamas būdingiausias pagal laikmetį bei formą orlaivis arba 
jo dalis (liemuo, rato gaubtas ir t. t.).

Lentelės tęsinys
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1.34 pav. Orlaivių pavyzdžiai, naudojami mokant erdvinio modeliavimo 

Orlaivių modeliai, pasitelkiami mokymo metu kaip geometrijos pro-
jektavimo pavyzdžiai, ir toliau naudojami aviacinės mechanikos studentų 
(bakalaurų, magistrantų) kursiniuose bei baigiamuosiuose projektuose.

1.35 pav. Tipiniai orlaivių 3D modeliai, naudojami studentų projektuose
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1.2.6. Paviršių analizės ir kokybės įvertinimo metodai

Šiuolaikinės CAD/CAE programos turi galingus paviršių tyrimo 
įrankių rinkinius. Orlaivių erdvinių modelių kokybė įvertinama daž-
niausiai naudojami tokiais paviršių analizės metodais:

–  Aplinkos atspindys paviršiuje: gana subjektyvus metodas, 
naudojamas kaip pradinis / eskizinis variantas.

–  Izofoto linijų projekcija ant paviršiaus: naudojamas automo-
bilių dizaino studijose natūrinių maketų paviršiaus kokybei 
kontroliuoti.

–  Paviršiaus kirtimas lygiagrečiomis plokštumomis, arba batok-
sų, metodas: gana tikslus, leidžia nustatyti paviršiaus defektus 
kertant jį įvairiomis kryptimis.

–  Gauso dėsnio metodas: spalvinis metodas, kai įvairaus pavir-
šiaus kreivumo spindulius atitinka įvairios spektro spalvos.

 
1.36 pav. Pagrindiniai paviršių analizės metodai (iš kairės į dešinę: 

atspindžių, izofoto, batoksų, Gauso metodai)
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Papildoma batoksų kreivumo analizė leidžia nustatyti pjūvių krei-
vumo parametrus (pvz., vietines spindulių reikšmes) bet kuriame pa-
viršiaus taške bei jų kitimo charakterį pagal batokso ilgį (1.37 pav.). 
Tai įgalina daug tiksliau ir objektyviau įvertinti paviršiaus kokybę.

1.37 pav. Papildomas batoksų kreivumo analizės būdas

1.3. skirtingo tipo paviršių sujungimas 

Kuriant skaitmeninius erdvinius orlaivių modelius dažnai su-
jungiami skirtingo tipo paviršiai. Vienas būdingiausių ir dažniausiai 
aviacijoje naudojamų sujungimų yra orlaivio liemens ir aerodinami-
nių plokštumų sujungimas. Tarp jų vyrauja liemens-kilio pereinamoji 
zona, nes lengvieji orlaiviai, pasižymintys palyginti sudėtingais lie-
mens paviršiais, turi integruotas liemens-kilio konstrukcijas. Jos pro-
jektuojamos ir gaminamos kaip vientisi simetriški kevalai, sujungti 
per simetrijos plokštumą. Be  liemens ir kilio sujungimo, dažnai tenka 
modeliuoti ir liemens-sparno pereinamosios zonos aptakus.

Šie sujungimų tipai pasižymi viena bendra savybe – abiem atve-
jais sujungiami skirtingo tipo paviršiai, dažniausiai suprojektuoti tai-
kant skirtingus CAD metodus. Ši problema sukelia ne tik projektavimo 
sunkumus, bet, netinkamai išspręsta, turi neigiamos įtakos ir orlaivio 
skridimo duomenims. Supaprastinti liemens-kilio ir liemens-sparno 
sujungimai padidina aerodinaminį interferencinį pasipriešinimą, kuris 
lemia didesnes kuro sąnaudas, kokybės nuostolius, blogesnes „nuvir-
timo“ savybes ir t. t.
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Gerinant šiuolaikinių orlaivių skridimo duomenis svarbu ir nau-
dinga išnaudoti visas galimybes dar projektuojant orlaivį, analizuojant 
ir pritaikant naujus projektavimo metodus sujungimo, pereinamosiose 
zonose. Iki šiol joms buvo skiriama palyginti mažai dėmesio, todėl ši 
sritis gali būti daug tobulinama.

1.3.1. Orlaivio paviršių sujungimų klasifikacija

Aviacinių konstrukcijų paviršiai gali būti klasifikuojami pagal jų 
geometrijos projektavimo būdą. Galima išskirti du pagrindinius pavir-
šių tipus:

– Aerodinaminių plokštumų paviršiai (sparnai, stabilizatorius, 
kilis). Jie griežtai ir vienareikšmiai parametrizuodami užduodant tan-
kų paviršiaus (arba dažniausiai – kreivės) taškų tinklą. Šis tinklas va-
dinamas profiliu ir paprastai būna pakankamo tankumo, kad profilio 
geometrija būtų priimtinai tiksli netgi sujungus juos tiesės atkarpomis. 
Toks aerodinaminių profilių parametrizavimo būdas susiklostė istoriš-
kai, kai dar būdavo ganėtinai sunku aprašyti kreives matematiškai, o 
neturint skaitinio valdymo įrangos – ir atkartoti jas gamybos procese.

– Laisvieji paviršiai, neturintys griežtų apribojimų koordinatė-
mis (liemuo, variklių gondolos, įvairūs aptakai ir gaubtai). Jų geomet-
rija nėra griežtai determinuota iš anksto ir kuriama kiekvienu atveju 
pritaikant ją prie vidinių (ekipažo, krovinio, jėgainės ir t. t.) ir išorinių 
(aerodinaminių, technologinių, orlaivio schemos ir t. t.) apribojimų. 
Šie paviršiai projektuojami pačių konstruktorių naudojantis įvairiais 
grafiniais ir skaitiniais metodais (batoksų, radiusografijos, kūgio krei-
vių, spline kreivių ir kt.).

Dėl skirtingų paviršių parametrizavimo metodų kyla papildomų 
problemų projektuojant jų sujungimo zonas.

Paprastumo dėlei apsiribosime dažniausiai pasitaikančiais avia-
cijoje liemens-aerodinaminės plokštumos (konkrečiai liemens-kilio) 
sujungimo tipais. Anksčiau šių sujungimų geometrija buvo smarkiai 
veikiama konstrukcijos medžiagų ir technologijų. Kadangi medinėse 
ir metalinėse konstrukcijose gana sunku pagaminti dvigubo kreivu-
mo paviršiaus kevalus, pageidautinus pereinamiesiems paviršiams, 
geriausiu atveju sujungimo briauna būdavo paprastai suapvalinama. 
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Dabartinės technologijos ir kompozicinės medžiagos leidžia supro-
jektuoti ir pagaminti bet kokio kreivumo paviršius, todėl sujungimo 
metodų padaugėjo. Galima išskirti kelis pagrindinius skirtingo tipo 
paviršių sujungimo tipus:

1.3.2. Paviršių „LIEMuO-kilis“ sujungimas

Pats pirmasis ir paprasčiausiais sujungimo tipas, kai kilio pavir-
šius yra prijungiamas prie liemens visiškai nedarant jokios įtakos jo 
geometrijai. 

  
1.38 pav. Sujungimo „LIEMUO-kilis“ pavyzdžiai

Šiuo metodu sujungiami du skirtingos geometrijos kūnai, kurie 
lengvai atskiriami. Siekiant sumažinti pareinamosios zonos aerodi-
naminį pasipriešinimą, sujungimo briauna dažniausiai suapvalinama 
naudojant paprastą spindulį (pastovų arba kintantį), arba antros eilės 
kūgio kreives (paraboles, hiperboles). Šiuolaikinėse CAD programose 
tam naudojamos Fillet arba Blend operacijos. Pirmoji taikoma tiesiog 
suapvalinant sujungimo briauną (paviršiai po sandūra gali būti pasi-
rinktinai nukertami arba ne). Antroji operacija glotniai sujungia prieš 
tai nukirstų plokštumų briaunas. Tai leidžia suprojektuoti sudėtingesnį 
A klasės sujungimo paviršių.
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1.39 pav. Sujungimo „LIEMUO-kilis“ projektavimo schema

1.40 pav. Sujungimo „LIEMUO-kilis“ skerspjūviai

1.3.3. Paviršių  „liemuo-KILIs“ sujungimas

Šis būdas yra sudėtingesnis už pirmąjį, nes liemens geometrija 
turi būti pritaikyta prie šakninės kilio dalies. Dažniausiai ploniausia 
liemens vieta sutapatinama su storiausia kilio profilio vieta ir po to jos 
sudaro vientisą paviršių be atskiros sujungimo briaunos. Paprastai šis 
bendras liemens ir kilio paviršius baigiasi krypties vairu. 
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1.41 pav. Sujungimo „liemuo-KILIS“ taikymo pavyzdžiai

Taikant šį metodą sujungimo briauna susidaro tik priekinėje su-
jungimo dalyje. Ji gali būti sujungiama naudojant tuos pačius CAD 
projektavimo būdus kaip ir pirmuoju atveju. 

KILIO-liemens tipo sujungimo metodas būdingas šiuolaikiniams 
sklandytuvams, pagamintiems iš kompozicinių medžiagų. Jis taip pat 
dažnai taikomas kuriant T tipo uodegos konstrukcijas, kur pereinama-
jai zonai tenka didelis susukimo krūvis. 

1.42 pav. Sujungimas „KILIS-liemuo“
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1.43 pav. Sujungimo „KILIS-liemuo“ projektavimo schema

1.3.4. Paviršių „LIEMuO-KILIs“ sujungimas

Trečiasis sujungimo metodas yra pats sudėtingiausias ir tobuliau-
sias – liemuo ir kilis laipsniškai pereina vienas į kitą, nesudarydami 
nei briaunų, nei matomų perėjimo ribų. Jie tarytum sudaro vientisą 
glotnų paviršių, kuris vizualiai atrodo labai paprastas. Iš tikrųjų tokį 
„suliejimą“ projektuoti gana sunku, nes kilio ir liemens paviršiai yra 
skirtingo tipo ir sukurti skirtingais geometriniais metodais. Liemens 
geometrija turi prisitaikyti ir iš dalies uždengti kilio geometriją, todėl 
šiuo atveju sunku netgi tiksliai nustatyti kilio plotą. 

Projektuojant tokio tipo sujungimus dažnai nebeužtenka paprastų 
Fillet ir Blend operacijų, nes pereinamoji zona apima visą galinę lie-
mens dalį. Tam tinkamiausias Loft būdas, kuris dažniausiai taikomas 
visiems „laisviems“ paviršiams, taip pat ir liemeniui, projektuoti. Tam 
reikia pasirinkti šoninio ir išilginio liemens kontūro geometriją ir su-
jungti ją su kilio kontūru bei suprojektuoti reikiamą kiekį skerspjūvių. 
Uodeginėje dalyje liemens skerspjūvių viršutinės dalys turi laipsniškai 
artėti, o vėliau ir sutapti su vertikaliais kilio skerspjūviais. Sunkiausia 
užduotis šiame etape yra užtikrinti reikiamą skerspjūvių, o kartu ir 
viso paviršiaus glotnumą.
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1.44 pav. Sujungimo „LIEMUO-KILIS“ pavyzdžiai

1.45 pav. Sujungimas „LIEMUO-KILIS“

1.46 pav. Sujungimo „LIEMUO-KILIS“ projektavimo schema
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1.4. I skyriaus išvados, apibendrinimai

Šiuolaikiniai modeliavimo metodai ir programų paketai leidžia 
vartotojui atsiriboti nuo sudėtingo matematinio aparato ir naudotis vir-
tualiomis kreivėmis kaip materialia statybine medžiaga.

Projektuojant sudėtingus paviršius nereikia fundamentalių mate-
matikos ar braižomosios geometrijos žinių. Svarbesnis yra erdvinis 
mąstymas, vaizduotė, dizaino bei ergonomikos pagrindai.

Skaitinis modeliavimas leidžia didesnę darbo dalį (koncepcijos 
pasirinkimas, maketavimas, pradiniai skaičiavimai ir t. t.) atlikti kom-
piuteriu naudojant virtualų modelį ir dirbant virtualiame kolektyve. 

Ankstesnieji modeliavimo metodai nebepatenkina didėjančių po-
reikių ir visiškai neišnaudoja naujų projektavimo bei technologijos 
(CADAM, KM) galimybių. Naujieji modeliavimo metodai yra labiau 
skirti sudėtingiems modeliams projektuoti, kita vertus, yra paprasčiau 
taikomi praktikoje. 

Galima išskirti kelis tipinius orlaivio paviršių sujungimo būdus, 
skiriamus pagal tai, kuris paviršius yra vyraujantis, arba prie kurio yra 
„prijungiamas“ kitas paviršius. Kiekvienas sujungimo būdas turi savo 
optimalų CAD projektavimo metodą.

Lėktuvo aerodinaminių plokštumų (sparno, kilio, stabilizatoriaus 
ir t. t.) ir liemens geometrija šiuo metu projektuojama naudojantis 
skirtingos kilmės kreivėmis, parametrizuojamomis geometriniu arba 
analitiniu būdu. Tai kelia problemų modeliuojant tarpinius, jungia-
muosius liemens ir aerodinaminių plokštumų paviršius.

Būtų naudinga „skaitmenizuoti“ aerodinaminių profilių geome-
triją, nuo koordinatėmis pateiktų kreivių pereiti prie jų matematinių 
išraiškų (polinomų). Tai palengvintų aerodinaminių plokštumų inte-
graciją į vientisą ir aptakų orlaivio paviršių.

Siektina sujungti sudėtingų paviršių geometrijos projektavimą su 
konstrukcijos stiprumo įvertinimu (FEM analize) bei aerodinaminio 
srauto tyrimu (CFD analize). Tai leistų greitai ir efektyviai optimi-
zuoti aviacinę konstrukciją iš karto pagal kelis svarbiausius projekto 
parametrus.
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1.47 pav. Skaitinis modeliavimas keičia natūrinį maketvimą
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2 sKyrIus. CAM PAGrInDAI

2.1. CAM sąvoka

CAM (angl. ComputerAidedManufacturing) – tai bendroji kom-
piuterinio detalių mechaninio apdirbimo sąvoka.

Paprastai skiriamos tokio kompiuterinio apdirbimo projektavimo 
rūšys:

– tekinimas;
– frezavimas;
– tekinimas-frezavimas;
– gręžimas;
– pjovimas viela (elektroerozija viela);
– matavimas;
– bendrasis pozicionavimas.
Naudojantis kompiuterinėmis CAM programomis projektuojami 

mechaninio apdirbimo būdai, kurie vėliau (papildomai juos programi-
niu būdu apdorojus) yra perkeliami į programinio apdirbimo centrus 
ir stakles (CNC), kuriomis automatizuotai gaminamos suprojektuotos 
detalės. Įprastinis projektavimo ir gamybos būdas yra:

– Detalių ir mazgų projektavimas CAD programomis;
–  Detalių apdribimo projektavimas pagal CAD failus CAM 

programomis;
–  CAM sugeneruoto apdirbimo kelio transformavimas į mašini-

nę kalbą, suprantamą konkrečioms CNC staklėms (angl. pos-
tprocessing);

– Detalių gamybą CNC staklėmis pagal parinktas programas.
Taigi CAM yra dalis bendros konstravimo, gamybos ir patikros 

sistemos dalis.
Projektuojant gaminio detalių bei surinktus modelius, anksčiau 

3D erdvinis modeliavimas buvo naudojamas tik didelėse korporacijo-
se – aeronautikos ar automobilių pramonėje. Šiandien 3D erdvinis mo-
deliavimas yra prieinamas kiekvienam. Tai galioja ir apdirbant CAM. 
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Egzistuoja daug prieinamų ir lengvų naudotis programų paketų, kurie 
laikomi būtinais gamybos įmonei, siekiančiai išlikti konkurencinga.

Trumpai tariant, efektyvaus CAM apdirbimo esminis pranašu-
mas yra kompiuterinio programavimo greitis. Galimybė į CAM tie-
siogiai įvesti 3D erdvinį modelį ir iš jo gauti informaciją apie detalės 
paramet rus, turint asociatyvią sąsają su pradiniu modeliu  gamybą 
racionalizuoja. Pakartotinai įvedant modifikuotą 3D erdvinį modelį, 
įrankių judėjimo trajektorijos automatiškai tikslinamos pagal nustaty-
tus skirtumus sumažinant kompiuterinio programavimo laiką.

Egzistuoja didelė sukurtos CAM programinės įrangos įvairovė – 
vienos programos yra paprastos naudoti netgi neprofesionaliam pro-
jektuotojui, tačiau leidžiančios atlikti tik paprasčiausias operacijas, 
kitos labai universalios, galingos, tačiau naudotis jomis nepatyrusiam 
vartotojui sunku, trečios labai specializuotos ir pan. Dalis CAM prog-
ramų yra sujungtos su CAD programomis, dalis yra visiškai atskiros.

Įvedus 3D erdvinį modelį į CAM sistemą, svarbu, kad nebūtų 
prarastas nė vienas geometrinis elementas ir kad vėlesni suprojektuo-
to modelio pakeitimai būtų nustatomi automatiškai. Akivaizdu, kad 
siekiant išvengti klaidų neturėtų būti pakeistas duomenų formatas. 
Egzistuoja keli to siekimo metodai:

Naudoti CAM sistemą su integruotu CAD modeliavimo moduliu. 
Tada ne tik nereikia keisti duomenų formato, bet ir CAM naudojami 
duomenys susiejami su pradiniu CAD modeliu. CAM programinės 
įrangos galimybė tiesiogiai susisiekti su projektuojamu modeliu ir 
nustatyti pakeitimus leidžia CAM sistemai atpažinti 3D erdvinio mo-
delio pokyčius per visą jo gyvavimo ciklą. Tačiau dažniausiai tokios 
CAM pagrindu kurtos CAD sistemos yra gana ribotos CAD projekta-
vimo požiūriu.

Kitas sprendimas – naudoti CAM sistemą remiantis esama CAD 
sistema. Taip irgi išvengiama duomenų formato pakeitimo problemų. 
Tokiu atveju CAM sistema yra pritaikoma prie CAD. Tai lemia silp-
nesnes CAM projektavimo galimybes bei vartotojo sąsajos pritaikymą 
būtent CAD poreikiams. Minėtosios sistemos dažniausiai yra naudo-
jamos mažose įmonėse, tačiau dėl CAD ir CAM sistemų trūkumų daž-
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nai toje pačioje įmonėje naudojamos atskiros CAD ir CAM sistemos. 
Tai neleidžia užtikrinti visiško CAD ir CAM duomenų integralumo.

Didžiosiose  automobilių ar aerokosminės pramonės įmonė-
se naudojami programiniai paketai, integruojantys ir gana  galingus 
CAD, ir CAM modulius (Pvz., CATIA, „Unigraphics“ ir kt.). Šiuo 
atveju pavyksta išlaikyti visą projektavimo ir gamybos sistemos inte-
gralumą, tačiau sistemos kaina labai padidėja ir panašūs programiniai 
paketai prieinami tik didžiosioms įmonėms.

Yra nemažai klaidingų nuomonių ir mitų, ką galima pasiekti nau-
dojant CAD/CAM sistemas. Juos būtina išsklaidyti. Tai padės suprasti 
šios dienos realybes ir nustatyti realius su 3D CAM sistemomis susi-
jusius lūkesčius.

Teiginiai, dažniausiai girdimi apie CAM sistemas:
– Detalė pati automatiškai susiprogramuos mechaninį apdirbimą.
–  Naujos įrankių judėjimo trajektorijos bus automatiškai patiks-

lintos, kai tik pasikeis detalės 3D modelis.
–  Visos įrankių judėjimo trajektorijos automatiškai prisitaikys 

prie naujų detalės pakeitimų.
Šie teiginiai yra artimi tam, kas šiuo metu įmanoma. Tačiau prog-

ramuojant visas detales vis dar turi dalyvauti žmogus. Sprendimai 
dėl staklių parinkimo, detalių fiksavimo staklėse, ruošinio dydžio ir 
operacijų atlikimo tvarkos yra gamybos dalis, kur turi dalyvauti kva-
lifikuotas žmogus. Prireikus pakeisti detalę, galima automatiškai re-
guliuoti įrankių judėjimo trajektorijas. Tačiau šis pakeitimas negali 
vykti atskirai. Jo įtaka gamybai gali būti didelė, nes gali tekti keisti 
fiksavimo, įrankių ar operacijų tvarką. Taigi pagrindinis CAM (kaip 
ir CAD) sistemos veikimą lemiantis veiksnys vis dar liekas žmogus.

Kadangi moderniojoje aviacijoje labai plačiai naudojamos deta-
lės, turinčios labai sudėtingą, dažnai geometriškai neaprašomą formą, 
CAM sistemos aviacinėje gamyboje yra labai plačiai naudojamos 
(kaip ir automobilių gamyboje).
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2.2. Frezavimas

CAM programose frezavimo sąvoka paprastai apibūdina frezavi-
mą pirštine freza bei dažnai visas operacijas, atliekamas CNC frezavi-
mo staklėmis, tokiomis kaip gręžimas, matavimas ir kt.

CNC frezavimo staklės yra skirstomos pagal galimybę įrankiui 
judėti erdvėje pagal kelias ašis į 2, 3, 4 ir 5 ašių stakles. Taip pat eg-
zistuoja ir 2,5 ir kt. ašių sąvoka, kai viena iš ašių yra mechaniškai 
priklausoma nuo kitos arba turi tik labai ribotą laisvės laipsnį.

2.2.1. Plokštuminis frezavimas

Pats paprasčiausias frezavimo atvejis projektuojamas CAM prog-
ramomis – plokštuminis frezavimas. Tai frezavimas, kai detalė (ar de-
talės elementas) yra vadinamoji 2,5D. T. y. kai detalė turi visavertį 2D 
kontūrą ir tik paprastą aukštį trečiosios koordinatės kryptimi.

2.1 pav. Plokštuminės detalės pavyzdys

Šiuo atveju įrankis (pirštinė freza) judės pagal detalės kontūrą 
vienu ar keliais ėjimais. Tokio tipo detalės gali būti frezuojamos 2,5 
ašių staklėmis, nes įrankio gylis keičiamas tik įrankiui sustojus.
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2.2 pav. Įrankio ėjimo pavyzdys  atliekant plokštuminį frezavimą

Minėtoji frezavimo programa dažniausiai naudojama paprastoms 
detalėms gaminti.

2.2.2. Medžiagos pašalinimo (arba ertmės) frezavimas

Frezuojant sudėtingus elementus dažnai būtina pašalinti  didelį me-
džiagos tūrį. Šiuo atveju atliekamas vadinamasis medžiagos išėmimo 
frezavimas. Tokio tipo frezavimas dažniausiai naudojamas atliekant pir-
minį šiurkštų detalės apdirbimą, šiurkščiai pašalinant medžiagą. Tokio 
frezavimo atveju CAD programa pagal parinktus parametrus pati ap-
skaičiuoja būtiną įrankio ėjimų skaičių ir įrankio judėjimo trajektoriją. 
Frezavimo būdas labai patogus naudoti, jei reikia pašalinti gana daug 
medžiagos įvairiose vietose bei nežinant, kiek įrankio ėjimų reikia pa-
daryti, kad būtų dirbama  saugiai (kad įrankis nenulūžtų).

2.3 pav. Medžiagos frezavimo pavyzdys
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Atlikus minėtą  frezavimą įmanoma sukurti modelį, rodant, kiek 
paruošos medžiagos liko ant detalės, bei numatyti tolesnę projektavi-
mo eigą.

2.2.3. Plokščio paviršiaus frezavimas

Plokščias paviršius paprastai frezuojamas galutinai apdirbant 
plokščius detalių paviršius. Tai viena paprasčiausių frezavimo formų.

Frezuojami gali būti ir viršutinis, ir gilesni detalės paviršiai.

2.4 pav. Plokščio paviršiaus frezavimas

2.2.4. Pasvirusių paviršių frezavimas

Kartais būtina tam tikru įrankiu (pirštine  – sferine freza) apdirbti 
tam tikras detalės sieneles, turinčias didelį kampą detalės plokštumos 
atžvilgiu (kitus paviršius apdirbant kitokiais būdais). Tuo tikslu fre-
zuojami pasvirieji paviršiai. Šiuo atveju kartu su kitais parametrais 
(tokių kaip ėjimų  dalinis sutapimas, atstumas tarp ėjimų ir pan.) gali-
ma pasirinkti ir frezuojamųjų paviršių kampą. Paviršiai kurių kampas 
pagrindo plokštumos atžvilgiu bus mažesnis, automatiškai nebus ap-
dirbami frezuojant.
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Šiuo būdu tinka frezuoti nedidelius detalės plotus, turinčius didelį 
posvyrio kampą. 

2.5 pav. Pasvirojo paviršiaus frezavimas

Pasvirieji detalės paviršiai taip pat gali būti frezuojami daugiau 
nei 3 ašimis (4 ar 5), šiuo atveju galima frezuoti gana gilias detales 
trumpais įrankiais, taip mažinant tikimybę įrankiui nulūžti.

2.6 pav. Pasvirojo paviršiaus frezavimas 5 koordinačių staklėmis
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2.2.5. Kreivalinijinio paviršiaus frezavimas

Kreivalinijinis detalių paviršiaus frezavimas dažniausiai nau-
dojamas sudėtingai kreivalinijinei detalės paviršiaus formai išgauti. 
Tokios detalės dažniausiai – variklių bei reduktorių korpusai ir jų for-
mos, liejimo, štampavimo formos, variklių išcentrinių kompresorių 
rotorių paviršiai ir kt.

2.7 pav. Kompresoriaus disko kreivalinijinio paviršiaus frezavimas  
5 koordinačių staklėmis

Paprastai šiuo frezavimo būdu galutinai ir švariai apdirbama de-
talė (tačiau gali būti daromi keli ėjimai). Paprastai frezuojama piršti-
nėmis – sferinėmis frezomis. 

Frezuojama pasirinkus tam tikrą kreivalinijinę geometriją, CAM 
programa pagal įrankio galiuko matmenis (įskaitant frezos sferos dia-
metrą) bei iš anksto nustatytus ėjimo parametrus automatiškai apskai-
čiuoja reikalingą įrankio trajektoriją.

2.8 pav. Pasirinktasis frezavimo paviršius su normalėmis
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Paprasčiausias kreivalinijinio paviršiaus frezavimo būdas – freza-
vimas nekintama įrankio ašimi (2.9 pav.). Toks būdas tinkamas labiau-
siai paplitusioms 3 koordinačių frezavimo staklėms. 

2.9 pav. Paviršiaus frezavimas esant nekintamai įrankio ašiai

Tačiau kai kuriais atvejais – esant labai kreivam dideliam paviršiui 
bei siekiant išgauti kokybiškesnį paviršių pageidautina paviršių frezuoti 
keičiant įrankio pasvyrimą darbo metu. Tam naudojamas frezavimo bū-
das su kintama įrankio ašimi (2.10 pav.). Įrankio ašis gali būti keičiama 
pagal frezuojamo paviršiaus normalės pokytį (2.8 pav. gaunamas koky-
biškesnis paviršius) arba pagal tam tikrą nurodytą dėsnį.

2.10 pav. Paviršiaus frezavimas  kintamos ašies įrankiu 

2.2.6. 5 ašių frezavimas

Šis frezavimo būdas yra daugiausia skirtas labai sudėtingos for-
mos gaminiams, tokiems kaip, pavyzdžiui, išcentrinio kompresoriaus 
rotorius.
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Kaip ir bet kokio kito frezavimo atveju frezuojant, pvz., išcen-
trinio kompresoriaus rotorių, naudojama tekinta paruoša (2.11 pav.).

2.11 pav. Kompresoriaus rotoriaus paruoša

Iš paruošos 5 koordinačių staklėmis pašalinama nereikalinga me-
džiaga – atliekamas šiurkštus apdirbimas (2.12 pav.).

2.12 pav. 5 ašių šiurkštus rotoriaus apdirbimas (medžiagos pašalinimas)

Atliekamas  medžiagos likučių pašalinimas (2.13 pav.).

2.13 pav. Likučių frezavimas
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Tolesnis švarus galutinis apdirbimas – 5 koordinačių rotoriaus 
menčių frezavimas (2.14 pav.).

2.14 pav. Rotoriaus mentelių frezavimas

2.15 pav. Rotoriaus mentelių frezavimo pavyzdžiai

Taip pat rotoriaus paviršiaus švarus frezavimas (2.16 pav.).

2.16 pav. Rotoriaus disko frezavimas
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2.2.7. Gręžimas

Kadangi CNC gręžimo operacijos dažniausiai atliekamos tomis 
pačiomis frezavimo staklėmis, CAM programose tokios operacijos 
yra dažnai priskiriamos frezavimui.

2.17 pav. Gręžimo geometrija

Gręžimo operacija, kitaip nei frezavimas, paprastai vykdoma 1 
koordinate, 2 (ar daugiau) kitomis koordinatėmis įrankis tik pozicio-
nuojamas.

Egzistuoja daug cikliškų gręžimo operacijų  (skirtų drožlėms pa-
šalinti, geresniam aušinimui ir pan.), kurios visos gali būti nurodomos 
CAM programa.

2.2.8. sriegimas

Sriegimo operacija dažnai taip pat priskiriama frezavimui arba 
gręžimui.

2.18 pav. Sriegimas: a) vidinis; b) išorinis
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2.2.9. Matavimas

Koordinatinis detalių matavimas sąlyginai gali būti taip pat pri-
skirtas frezavimui, nes matavimas atliekama tomis pačiomis frezavi-
mo staklėmis tik naudojant matavimo galvutę.

Šiuo atveju vietoj įrankio (frezos) į CNC staklių špindelį yra įtvir-
tinama lietimui jautri matavimo galvutė (turinti atgalinį ryšį su staklių 
valdymo įranga). Taigi CNC frezavimo staklės gali dirbti identiškai 
koordinatinei matavimo mašinai.

Dažniausiai taip detalių koordinatės matuojamos detalių gamybos 
metu (tarp ar po apdirbimo CNC frezavimo staklėmis, dar neišėmus 
detalės), išmatavus detalės geometrijos būdingus taškus galima nusta-
tyti gamybos paklaidas, atsiradusias dėl įrankių nusidėvėjimo ar ge-
dimų. Nustačius matmenų neatitikimus galima tuoj pat imtis veiksmų 
(jie gali būtu iš anksto programuoti) siekiant ištaisyti nustatytas klai-
das – atlikti papildomą frezavimą nauju įrankiu arba  atlikus atitinka-
mas programos korekcijas.

2.19 pav. Matavimo galvutės trajektorija

2.2.10. Bendrasis įrankio (ar špindelio) pozicionavimas

Bendrasis įrankio ar špindelio pozicionavimas paprastai atlieka-
mas, kai reikia užtikrinti tikslų ir sudėtingą įrankio judesį (5 koordi-
načių frezavimo atveju) ir tai sunku padaryti naudojant įprastą greito 
įrankio (traversavimo) CAM meniu.
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2.3. Frezavimo parametrai

Siekiant suprojektuoti tam tikros detalės frezavimo technologiją, 
būtina nustatyti detalės bei frezavimo parametrus. Pagrindiniai freza-
vimo parametrai yra:

– geometrija;
– įrankiai;
– apdirbimo tipas;

2.3.1. Geometrija

Siekiant suprojektuoti detalės apdirbimą, būtina tiksliai nustatyti 
detalės bei apdirbimo geometriją. Pagrindiniai CAM geometrijos pa-
rametrai yra:

– detalės geometrija;
– paruošos geometrija (galima ir tarpinės paruošos geometrija);
– tvirtinimo geometrija;
– apdirbimo vietos;
– apdirbimo ribos;
– apdirbimo žemutinė riba;
– apdirbamos sienelės;
– staklių koordinačių sistema.

Detalės geometrija
Detalės geometrija yra gaunama iš CAD programos (2D ar 3D) ji 

ir yra ta detalė, kuri turės būti gauta atlikus visus apdirbimo veiksmus.

2.20 pav. Apdirbamos detalės geometrija
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Paruošos geometrija
Siekiant CAM programa suprojektuoti kokybišką detalės apdir-

bimą, būtina  žinoti detalės paruošos matmenis bei formą (medžiagai 
pašalinti ir pan.).

Paruošos geometrija gali būti arba projektuojama tiesiog CAM 
programa (riboto sudėtingumo paruoša dėl ribotų CAM programų 
kūnų projektavimo galimybių) arba naudojama suprojektuota CAD 
programoje.

2.21 pav. Paruošos geometrija

Kai kuriais atvejais paruošos geometrija gali būti sužinoma iš 
prieš tai buvusios apdirbimo operacijos, t. y. geometrija parodo me-
džiagos likučius po ankstesnės operacijos.

Tvirtinimo geometrija
Tvirtinimo geometrija – tai įvairūs paruošos ar detalės tvirtini-

mo prie staklių staliuko elementai. Šie elementai – tai objektai, kurių 
CAM programa darbo metu turi stengtis nekliudyti. Minėtieji elemen-
tai gali būti arba pateikiami CAM programoje kaip standartiniai, arba 
būti importuojami iš CAD programos. 2.21 pav. matome du paruošos 
tvirtinimo prie frezavimo staklių staliuko elementus, 2.22 pav. matyti 
dėl tvirtinimo elementų nepašalinta medžiaga.

Gamyboje naudojamų tvirtinimo elementų padėtis bei forma turi būti 
iš anksto žinoma apdirbimo technologiją projektuojančiam inžinieriui.
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2.22 pav. Tvirtinimo elementų geometrija įtvirtinant paruošą

2.23 pav. Medžiagos likučiai dėl tvirtinimo geometrijos  
atlikus apdirbimą (neperstačius)

Apdirbimo vietos
Kaip buvo minėta ankstesniajame poskyryje, daugeliu atvejų būti-

na nurodyti detalės apdirbimo vietas ar atskirus paviršius. Nenurodžius 
paviršių yra tikimybė, kad CAM sistema palaikys visus detalės pavir-
šius apdirbamais ir atliks visiškai nereikalingas operacijas.
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2.24 pav. Detalės apdirbamų paviršių pasirinkimas

Apdirbimo ribos
Kai kuriais atvejais (dėl vienokių ar kitokių priežasčių) būtina nu-

rodyti apdirbimo ribas, tam naudojama apdribimo ribų funkcija.

2.25 pav. Užduotos detalės apdirbimo ribos

Žemutinė apdirbimo riba
Kartais būtina nurodyti žemutinę detalės apdirbimo ribą, nes ki-

taip atsiranda galimybė, kad CAM programa automatinių skaičiavimų 
metu vienu ar kitu atveju nuleis įrankį žemiau detalės apatinės ribos. 
Dėl to tikėtina, kad įrankis susidurs su staklių detalėmis (staliuku) ir 
bus sugadintas.
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2.26 pav. Nurodyta žemutinė detalės riba

Apdirbamos sienelės
Kaip buvo minėta ankstesniame poskyryje, kai kuriais atvejais 

tenka nurodyti didelio kampo sieneles apdirbti  papildomai.

Staklių koordinačių sistema
Visais atvejais projektuojant tam tikros detalės apdirbimą, būti-

na nurodyti staklių koordinačių sistemos padėtį detalės atžvilgiu. Taip 
nurodomas detalės tvirtinimas staklėse bei pagrindinės ašys.

Dažniausiai Z ašis detalės koordinačių sistemoje nurodo vertika-
liąją staklių ašį arba įrankio ašį 3 koordinačių staklėse (ar įrankio ašį 
neutralioje pozicijose 4 ir 5 koordinačių staklėse).

Kai apdirbimo metu keičiama detalės įtvirtinimo staklėse vieta 
(kintant ašims), būtina nurodyti kitą detalės koordinačių sistemą ki-
toms apdirbimo operacijoms atlikti. Gali būti kelios detalės koordina-
čių sistemos, taikomos skirtingoms operacijoms.
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2.27 pav. Nustatyta koordinačių sistema detalės atžvilgiu

2.3.2. Įrankiai

Projektuojant apdirbimą CAM programa, prieš numatant apdirbi-
mo būdą, būtina nurodyti naudojamus įrankius. Įrankiai gali būti arba 
vartotojo suprojektuoti, arba imami iš CAM programos bibliotekos 
bei pritaikomi konkretiems poreikiams.

Bendruoju atveju egzistuoja keli bendrieji įrankių tipai, kurie gali 
būti naudojami konkretiems įrankiams, naudojamiems realaus apdir-
bimo metu, aprašyti (2.1 lentelė).

2.1 lentelė. Standartinių frezų tipai

5 parametrų freza (D) Diametras
(R1) Apatinis spindulys
(L) Ilgis
(B) Nuožulnos kampas
(A) Frezos galiuko kampas
(FL) Vijos ilgis
Vijų skaičius

Sferinė freza (D) Diametras
(B) Nuožulnos kampas
(FL) Vijos ilgis
(L) Ilgis
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7 parametrų freza (D) Diametras
(R1) Apatinis spindulys
(L) Ilgis
(B) Nuožulnos kampas
(A) Frezos galiuko kampas
(FL) VijosIlgis
(X1) X Centras R1
(Y1) Y Centras R1
Vijų skaičius

10 parametrų freza (D) Diametras
(R1) Apatinis spindulys
(L) Ilgis
(B) Nuožulnos kampas
(A) Galiuko kampas
(X1) X Centras R1
(Y1) Y Centras R1 
(R2) Viršutinis spindulys
(X2) X Centras R2
(Y2) Y Centras R2 
(FL) Vijos ilgis
Vijų skaičius

„Bačkos“ tipo freza (D) Diametras
(R) Frezos spindulys
(R1) Apatinis spindulys
(R2) Viršutinis spindulys
(L) Ilgis
(FL) Vijos ilgis
(Y) Y Centras
(SD) Ašies diametras
Vijų skaičius



60

T freza (D) Diametras
(R1) Apatinis spindulys
(R2) Viršutinis spindulys
(L) Ilgis
(FL) Vijos ilgis
(SD) Ašies diametras
Vijų skaičius

Sriegimo freza (D) Diametras
(L) Ilgis
(FL) Vijos ilgis
Žingsnis
(SD) Ašies diametras

2.3.3. Apdirbimo kelias

Egzistuoja daugybė nustatomų frezavimo parametrų, toliau išvar-
dysime tik kelis jų:

Frezos judėjimo forma (2.2. lentelė)

2.2 lentelė. Frezos judėjimo forma

Apskritiminis

Zigzagų
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Tiesių ėjimų

Tiesių vengiant nefre-
zuojamos geometrijos 

Geometrijos laikymosi

Geometrijos formos

Profiliavimo
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Dalinis sutapimas
Įrankio kelio dalinis sutapimas kitame ėjime (2.3 lentelė).

2.3 lentelė. Įrankio kelio dalinis sutapimas

Nekintantis

Liekantis aukštis

% nuo plokštumos

Vidutiniškai kintantis
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Kintantis

Papildomi ėjimai (prie kraštų)

Frezavimas kampu

Frezavimo lygių gylis (2.7–2.8 pav.).

2.28 pav. Nustatyta koordinačių sistema detalės atžvilgiu



64

2.29 pav. Nustatyta koordinačių sistema detalės atžvilgiu

Detalės apdirbimo kelio projektavimą taip pat sudaro ir kiti para-
metrai, tokie kaip:

Greitas įrankio judėjimas (traversavimas)
Šiuo atveju darbo įrankis juda dideliu greičiu nuo vienos padė-

ties link kitos nevykdydamas darbo operacijų. Egzistuoja daug greito 
judėjimo variantų, tačiau visais atvejais greito įrankio judėjimo kelią 
būtina projektuoti taip, kad įrankis (ar kokia kita judama staklių dalis) 
nekliudytų paruošos ar kurios nors nejudamos staklių dalies.

Frezos įėjimo į frezuojamą medžiagą ir išėjimo iš medžiagos tipai
Tam, kad darbo įrankiu (freza) būtų galima pradėti frezuoti  pa-

ruošą, būtina parinkti tinkamą frezos įėjimo į frezuojamą medžiagą 
formą bei tipą (2.30 pav.). Priklausomai nuo medžiagos, įrankio, toles-
nio ėjimo kelio ir kt. gali būti parenkami skirtingi įėjimo tipai.

2.30 pav. Skirtingų įrankio įėjimo tipų pavyzdžiai
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Apdirbimo projektavimo tolerancijos
Apdirbant sudėtingą kreivalinijinį paviršių įrankio kelias CAM 

programos yra aproksimuojamas į keletą primityvesnių elementų. 
Daugeliu atvejų apdirbimo kelias yra aproksimuojamas į apskritimo 
lankus arba linijas (rečiau spline tipo kreives). Dažniausiai aproksi-
muojančios kreivės ar tiesės parinkimas priklauso nuo CNC apdirbi-
mo staklių, kurioms skirta apdirbimo programa, galimybių.

Spindulio aproksimavimo į linijas pavyzdys parodytas 2.31 pav. 
Akivaizdu, jog aproksimuojama geometrija tampa netiksli, tačiau lai-
koma, kad gana tiksli aproksimacija pakankamai tiksliai atkartoja su-
projektuotos detalės geometriją.

2.31 pav. Lanko aproksimavimas linijiniais judesiais bei frezos kelio  
tolerancijos; a –  detalė įpjaunama, b – detalė nepasiekiama

Aproksimavimo tikslumą apibrėžia nurodomos įrankio kelio to-
lerancijos (2.31 pav.). Gali būti nurodomos detalės įpjovimo (–) arba 
detalės nepasiekimo (+) tolerancijos.

Be jokios abejonės, patogiau turėti kaip galima mažesnes įrankio 
kelio tolerancijas (pasiekti didžiausią tikslumą), tačiau daugeliu atveju 
tai labai padidina aproksimuojančių elementų skaičių aprašant įrankio 
kelią. Tai savo ruožtu didina apdirbimo failo dydį ir dažnai smarkiai 
padidina ne ypač galingų CNC apdirbimo staklių valdymo blokų ap-
krovą, taip pat labai ilgina apdirbimo kelio generavimo laiką (tai ypač 
aktualu projektuojant sudėtingų detalių apdirbimą). Dėl šių priežas-
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čių dažnai stengiamasi parinkti kaip galima didesnes tolerancijų ribas 
(ypač naudojant šiurkštų apdirbimo būdą).

Įrankio sūkiai ir kt.
Projektuojant apdirbimo kelią CAM programa taip pat turi būti 

nurodomi špindelio sūkiai, taikytini kiekvienam apdirbimo būdui, 
įrankiui ar apdirbimo tipui. Kartu su sūkiais gali būti nurodomas auši-
namojo skysčio įjungimas, ciklų formavimas ir pan.

Galiausiai nurodžius apdirbimo būdo parametrus kelias yra gene-
ruojamas ir vizualizuojamas rezultatams patikrinti.

2.4. Tekinimas

Daugelis CAM programų taip pat numato galimybę detales pro-
jektuoti ir apdirbti tekinimo būdu (2.32 pav.), tačiau iki šiol dažniausiai 
dėl dvimačio detalių kontūro tokį apdirbimą projektuoja pats staklių 
operatorius tiesiog staklių kontroleryje. Šiuo atveju, naudojantis  CAM, 
tekinimo projektuojamas tik esant labai sudėtingam detalės kontūrui.

2.32 pav. Tekintos detalės CAD modelis įstatytas į griebtuvus  
CAM programoje



67

2.5. Elektroerozija viela

Pastaruoju metu vis dažniau elektroerozinis apdirbimas viela 
pjaunant detalės kontūrus (kontūrams darantis vis sudėtingesniems) 
taip pat yra projektuojamas CAM programomis (2.33 pav.).

2.33 pav. Detalės kontūro pjovimas elektroerozija (viela)

2.6. CAM apdirbimo programos taikymas staklėms

Suprojektuotoji CAM detalės apdirbimo programa yra „supranta-
ma“ tik CAM programinio paketo, kuriame ji buvo sukurta. Siekiant 
suprojektuotąją programą (įrankio kelią ir valdymą) perkeli į CNC 
detalės apdirbimo stakles, būtina išversti suprojektuotąją programą į 
„mašininę“ kalbą, suprantamą konkrečioms CNC staklėms.

Egzistuoja nemažai specializuotų mašininių CNC kalbų, tačiau 
pastaruoju metu standartine laikoma vadinamoji G kodų kalba. Šiuo 
atveju visas suprojektuotasis apdirbimo kelias CAM programiniame 
pakete yra aprašomas G kodais (apdirbimo geometrija) bei M kodais 
(staklių parametrų valdymas). Kai kurių G bei M kodų tipiniai sąrašai 
yra pateikti 2.4 ir 2.5 lentelėse.
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2.4 lentelė

G00 – greita eiga
G01 – tiesinė eiga su nurodyta pastūma (tiesinė interpoliacija)
G02 – apskritiminė pastūma laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi (aps-
kritiminė interpoliacija)
G03 – apskritiminė pastūma prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį 
(apskritiminė interpoliacija)
G04 – pastūmos judesio sustabdymas tam tikram laikui
G17– darbo plokštuma XY
G18 – darbo plokštuma XZ
G19 –  darbo plokštuma ZY
G20 – duomenys coliais
G21 – duomenys milimetrais
G28 – grįžimas į staklių atskaitos tašką
G37 – automatinis įrankio ilgio matavimas
G40 – įrankio spindulio korekcijos atšaukimas
G41 – įrankio spindulio korekcija iš kairės pastūmos judesio kryptimi
G42 – įrankio spindulio korekcija iš dešinės pastūmos judesio kryptimi
G52 – lokalios koordinačių sistemos nustatymas
G53 – staklių koordinačių sistemos nustatymas
G61 – visiškas sustabdymas
G87 – ištekinimo ciklas
G88 – ištekinimo ciklas
G89 – ištekinimo ciklas
G90 – absoliutinė koordinačių sistema
G91 – pridėtinė koordinačių sistema
G94 – pastūma mm/min.
G95 – pastūma mm/aps.
G96 – pastovus pjovimo greitis
G97– tiesioginis pjovimo greičio nustatymas
G98 – grįžti į pradinį lygį, pagal Z
G99 – grįžti į atsitraukimo lygį, pagal Z

Naudojant G bei M kodus, tekstiniame redaktoriuje galima tiesio-
giai programuoti staklių kontrolerius atlikti nesudėtingas operacijas, 
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tačiau programuoti sudėtingo paviršiaus apdirbimą praktiškai įmano-
ma tik naudojant CAM programinius paketus.

Apdirbimo technologinio kelio, suprojektuoto CAM programinia-
me pakete, vertimas į mašininę CNC staklių kalbą yra atliekamas nau-
dojant vadinamąjį postprocesorių. Postprocesorius – tai specializuota 
programa, transliuojanti tam tikroje CAM aplinkoje sudarytą apdirbimo 
programą į programą (dažniausiai), sudarytą iš G (bei M) kodų.

2.5 lentelė

M0 – programos sustabdymas
M2 – programos sustabdymas
M3 – špindelio sukimasis pagal laikrodžio rodyklę
M4 – špindelio sukimasis prieš laikrodžio rodyklę
M5 – špindelio sustabdymas
M6 – įrankio pakeitimas iš griebtuvų
M7 – aušinimas suspaustu oru
M8 – aušinimas skysčiu
M9 – aušinimo skysčiu išjungimas
M10 – drožlių valymas
M13 – špindelio sukimasis pagal laikrodžio rodyklę ir aušinimas skysčiu
M14 – špindelio sukimasis prieš laikrodžio rodyklę ir aušinimas skysčiu
M15 – komandų M13 ir M14 atšaukimas
M20 – aušinimo oru atšaukimas
M25 – įrankio užspaudimas griebtuvuose
M30 – programos pabaiga
M38 – aušinimas per špindelį
M40 – 4-os ašies fiksavimas
M44 – atleisti 5-ąją ašį
M61 –veidrodinio atspindžio X-o ašies atžvilgiu atšaukimas
M62 – veidrodinio atspindžio Y-o ašies atžvilgiu atšaukimas
M70 – veidrodinio atspindžio atšaukimas
M71 – veidrodinis atspindys X ašies atžvilgiu
M72 – veidrodinis atspindys Y ašies atžvilgiu
M91 – palikti tuščią špindelį
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M92- įrankių dėtuvės atsukimas į pradinę padėtį
M93 – įrankių keitimo rankos atlaisvinimas
M94 – veidrodinio atspindžio atšaukimas
M99 – grįžimas į pagrindinę programą

Dauguma CAM programinių paketų turi tam tikrą skaičių spe-
cializuotų postprocesorių, pritaikytų įvairiems CNC staklių kontro-
leriams. Tačiau būtina prisiminti, kad skirtingos tų pačių kontrolerių 
modifikacijos, tie patys kontroleriai, sumontuoti skirtingose staklėse, 
ar net skirtingos skirtingų serijų staklės gali būti valdomos labai pa-
našiomis, tačiau kažkiek besiskiriančiomis komandomis, todėl beveik 
visada reikia postprocesorių modifikuoti  siekiant generuoti G kodų 
programą be pakeitimų, tinkančią konkrečioms staklėms (ir kontro-
leriui). Dėl šios priežasties tobulesniuose (bei brangesniuose) CAM 
paketuose egzistuoja specializuotos postprocessorių kūrimo bei adap-
tavimo programos, postbuilder. 

Bendruoju atveju dėl minėtųjų smulkių skirtumų tarp staklių bei 
kontrolerių, kiekvienoms individualioms CNC staklėms būna kuria-
mas (ar modifikuojamas) atskiras postprocesorius.

2.7. II skyriaus išvados, apibendrinimai

Kaip CAD projektavimas padeda pagerinti ir pagreitinti elementų 
bei konstrukcijų projektavimą, taip ir CAM sistemos padeda užtikrin-
ti tikslesnį bei greitesnį sudėtingesnių detalių gamybą. CAM sistemų 
naudojimas padeda įgyvendinti formų sudėtingumo, projektavimo 
greitumo bei skirtingų susijusių detalių tikslumo pranašumus, įgautus 
CAD sistemomis.

Tačiau, kad ir kaip tobulai atrodytų CAM (kaip ir CAD) prog-
ramos, kad ir kokie intelektualūs sprendimai būtų juose naudojami 
(elementų apdirbimo technologijų atpažinimo ir pan.), iki šiol esminis 
programų naudojimo ir projektavimo būdus lemiantis elementas yra 
žmogus. Nė viena elementų ar apdirbimo kelių projektavimo fazių ne-
apsieina be žmogaus įsikišimo, kol kas ir CAD, ir CAM programos tik 
palengvina žmogaus darbą, tačiau jokiais būdais jo nepakeičia.

2.5 lentelės tęsinys
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