
Сумський державний університет 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЗАХАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА 

 

УДК 004.9:658.512.22 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

05.13.06 – інформаційні технології 

 

технічні науки 
галузь знань 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

________________ В. П. Захарченко 

(підпис) 

 

Науковий керівник      Неня Віктор Григорович 

канд.техн.наук, доцент 

 

Харків – 2018 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

 

Захарченко В.П. Моделі та інформаційна технологія організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Сумський державний 

університет, Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова, Харків, 2018. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на скорочення загальної 

тривалості виконання проектувальних робіт за рахунок розробки моделей, а 

також впровадження на їх основі інформаційної технології для організації 

процесу автоматизованого проектування у вигляді комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт. Об’єктом дослідження є процес 

проектування об’єктів машинобудування,а предметом досліджень є моделі та 

інформаційна технологія вирішення задач автоматизації проектувальних робіт. 

У роботі проведено аналітичний огляд сучасних підходів до вирішення 

проблеми організації процесу автоматизованого проектування об’єктів 

машинобудування. При виконанні проектувальних робіт є потреба вирішувати 

такі задачі як підвищення якості проектованих об’єктів та якості проектної 

документації, скорочення строків проектування та зменшення витрат на 

проектування та виконання проектувальних робіт. Задача скорочення строків 

проектування носить загальний характер і може бути ефективно вирішена за 

допомогою її комп’ютеризації. 

Незважаючи на широке застосування інформаційних технологій для 

розв’язання окремих задач, на сьогоднішній день відсутній єдиний 

комплексний підхід до вирішення проблеми скорочення загальної тривалості 

виконання проектувальних робіт при організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування. Знаходження такого рішення 
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ускладнюється тим фактором, щопроцес проектування носить індивідуальний 

характері застосовується до об’єктів із різним набором компонент і взаємодій 

між ними, що унеможливлює попереднє планування процесу проектування та 

оптимізацію плану. 

Проведено аналіз сучасного стану застосування інформаційних 

технологій при вирішенні задач організації процесу автоматизованого 

проектування об'єктів машинобудування. Встановлено, що розглянуті моделі та 

інструментальні засоби не можуть бути застосовані для комплексного 

вирішення задачі автоматизації проектувальних робіт при організації процесу 

автоматизованого проектування технічних об’єктів машинобудівного профілю, 

так як вони не охоплюють весь набір задач, які виникають при автоматизації 

проектування у проектній організації. Вирішення задачі автоматизації 

проектувальних робіт при організації процесу автоматизованого процесу 

проектування об'єктів машинобудування потребує розроблення комплексу 

моделей та інформаційної технології автоматизації проектувальних робіт. 

Обґрунтовано проведення дисертаційних досліджень для скорочення 

загальної тривалості виконання проектувальних робіт щодо організації процесу 

автоматизованого процесу проектування об'єктів машинобудування шляхом 

розробки моделей та інформаційної технології у вигляді комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт. 

У роботі поставлена та вирішена актуальна науково-прикладна задача, 

суть якої полягає у забезпеченні належної організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. 

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної робіти на 

кафедрі комп’ютерних наук Сумського державного університету за 

держбюджетною темою «Моделі та інформаційні технології проектування і 

управління в складних системах» (ДР № 0115U001569). 

Обрані методи дослідження базуються на принципах і методах 

системного аналізу, теорії множинта орієнтованих графів для формалізації 

процедур автоматизації проектувальних робіт та формування моделей опису 

структури проектованого об’єкту машинобудування та процесу його 
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проектування; методах структурного аналізу та функціонального моделювання 

IDEF0 для представлення моделі структури системи автоматизації 

проектувальних робіт; методах побудови баз даних для реалізації розроблених 

моделей у вигляді реляційної бази даних. 

Результатом проведеного дослідження є теоретичне узагальнення 

існуючих підходів до інформаційного забезпечення автоматизації 

проектувальних робіт та створення науково-методологічної основи для 

розробки інформаційної технології у вигляді комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт при організації процесу автоматизованого проектування 

об’єктів машинобудування, що відображено в наукових та практичних 

результатах. 

Проведено формалізацію задачі автоматизації проектувальних робіт при 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

шляхом розробки комплексу моделей, а саме модель опису структури 

проектованого об’єкту машинобудування довільної форми та модель 

комплексного опису процесу проектування, яка забезпечує усі етапи життєвого 

циклу розробки таких процесів, функціональні моделі системи автоматизації 

проектувальних робіт, комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт, 

його підсистеми управління та обробки інформації при проектуванні, 

використовуючи комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт. 

Удосконалено модель структури об’єкту проектування, заснованої на 

методах дискретної математики, яка допомагає, на відміну від існуючих, 

еволюційно формувати опис компонент об’єкту проектування та включає 

критерій «готовності», декілька перевірок і підтверджень, що дозволяє 

гарантувати виконання вимог технічного завдання або на самих ранніх 

стадіяхконстатувати неможливість цього. Представлена модель структури 

проектованого об’єкту машинобудування не залежить від складу та структури 

об’єкту та формується динамічно в процесі проектування. 

Удосконалено модель процесу проектування та запропоновано 

використовувати декілька форм її представлення, заснованої на використанні 

методів дискретної математики, яка, на відміну від існуючих, має блочно-
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ієрархічну будову, фіксує стани комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт відносно змін об’єкту проектування та включає ряд 

параметрів, що дозволяє використовувати її на усіх фазах життєвого циклу: від 

формування моделі процесу проектування до аналізу діяльності з її 

використанням. Різні за формою, але сумісні за змістом, описи процесів 

доповнюють один одного, забезпечують реалізацію вирішуваних задач від 

початкового етапу концептуального моделювання процесів до супроводження 

їх виконання, управління та удосконалення. Дану модель запропоновано на 

основі блочно-ієрархічного підходу за методом «зверху-вниз» з використанням 

аксіоматичного підходу та застосування теорії множин. 

Вперше одержано інформаційну технологію організації процесу 

проектування об’єктів машинобудування та порядок взаємодії її підсистем, 

заснованої на використанні методів функціонального моделювання IDEF, у 

якій, на відміну від існуючих інформаційних технологій, введено підсистеми за 

функціональною ознакою, що дозволяє витримати умову їх незалежності від 

типу та складності об’єкту проектування та забезпечити умови для постійного 

розвитку комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. 

Дістало подальшого розвитку модель функціонування програмного 

забезпечення у вигляді асинхронного автомату зі зворотнім зв’язком у частині 

комбінування його з однокроковими автоматами обробки структури об’єкту та 

процесу проектування, що викликаються на основі векторів станів, які можуть 

змінюватися за розміром та (або) змістом, що дозволяє організувати роботу 

підсистеми управління як на основі запланованих подій, так і на підставі 

випадкових запитів, а також забезпечує постійний розвиток комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт. 

Інформаційне забезпечення та порядок його функціонування для 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

довільного призначення та структури за рахунок розробленого комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт, використання якого дозволяє 

скоротити загальну тривалість виконання проектувальних робіт у проектній 

організації. 
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Для реалізації запропонованих у дисертаційній роботі моделей та 

інформаційної технології автоматизації проектувальних робіт при організації 

процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

розроблено комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт – КЗАПР, 

який реалізовано у вигляді веб-додатку із клієнт-серверною архітектурою та 

допоміжної клієнтської програми «КЗАПРКлієнт», яка виконує роль 

підсистеми управління комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. 

Одержані в дисертаційній роботі наукові результати можуть бути 

використані для автоматизації проектувальних робіт при організації 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування, що реалізується за 

умов використання наявних резервів скорочення часу на розробку проектної 

документації та часткового виключення людини із контуру виконання 

проектувальних робіт та контуру управління виконавцями процесів 

проектування. 

Розроблене математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення 

автоматизації проектувальних робіт при організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування використано в робочому процесі 

конструкторського бюро «УкрСпецМаш» (м. Суми) та науково-виробничого 

підприємства «Насостехкомплект» (м. Суми). Також основні результати 

дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного університету при підготовці 

бакалаврів за напрямом «Комп’ютерні науки» та магістрів зі спеціальності 

«Інформаційні технології проектування». 

Апробація результатів. Апробація результатів дисертаційного 

дослідження проводилася на наукових конференціях та семінарах: ІІ, ІІІ та IV 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні інформаційні 

системи і технології, AIST» (м. Суми, 2013, 2014 та 2016 р.р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інформаційні управляючі системи та 

технології, (ІУСТ- ОДЕСА-2013)» (м. Одеса, 2013); науково-технічних 

конференціях «Інформатика, математика, механіка, ІМА» (м. Суми, 2013, 2014, 

2015 та 2016 р.р.); Четвертій міжнародної науково-практичної конференції 
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«Інтелектуальні системи в промисловості і освіті, ІСПО-2013» (м. Суми, 2013); 

VI Міжнародній конференції молодих вчених «Сomputer Science & Engineering, 

CSE-2013» (м. Львів, 2013); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-

конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у 

виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, АКІТ-2014» 

(м. Черкаси, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Economics, 

Science, Education: Integration and Synergy» (м. Братислава, 2016), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Математичне моделювання процесів в 

економіці і управлінні проектами і програмами, ММП-2017» (м. Коблево, 

2017), наукових семінарах кафедри комп’ютерних наук Сумського державного 

університету (м. Суми, 2013-2017 р.р.).  

Достовірність результатів випливає із обґрунтованості і коректності 

постановки задач дослідження та методів їх розв’язання, результатів роботи 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт, як інструментарію 

запропонованої інформаційної технології. Використання комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт дозволяє скоротити загальну тривалість 

виконання проектувальних робіт при організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування. 

 

Ключові слова: інформаційна технологія, організація автоматизованого 

процесу проектування, автоматизація проектувальних робіт, структура об’єкту 

проектування, процес проектування, системаавтоматизації проектувальних 

робіт, комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт. 

 

ABSTRACT 

 

Zakharchenko V. P. Models and information technology of the organization 

the automated design process of the mechanical engineering objects. – Manuscript 

copyright. 
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Thesis for Candidate Degree of Technical Sciences in specialty 05.13.06 – 

information technology. – Sumy State University, O.M. Beketov National University 

of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2018.  

The dissertation research is aimed to reducing the general duration of design 

works performance by developing models and information technology for the 

organization of the automated design process on their basis in the form of a means 

complex for the design works automation. The object of the study is the design 

process of mechanical engineering objects. The subject of research is models and 

information technology of solution the problems of design works automation. 

An analytical review of modern approaches for solving the problem of 

organization the automated design process of the mechanical engineering objects 

(MEO) was carried out in the work. There is a need to solve such tasks as improving 

the quality of designed objects and design documentation, reducing the design terms 

and the cost of design works design and performance. The task of reducing the design 

terms has the general character and can be effectively solved by its computerization. 

Despite the broad use of information technologies for the solution of separate 

tasks, nowadays there is no an uniform integrated approach for solving the problem 

of reducing the general duration of design works performancewithin the organization 

the automated design process of MEO. Finding of such solution is complicated by the 

factor that the design process has individual character and is applied to objects with 

different set of component and interactions between them. All foresaid makes 

impossible the preliminary planning of the designing process and the 

planoptimization. 

The analysis of the current state of using the information technologies in 

solving problems of organization the automated design process of mechanical 

engineering objects is done. It was established that existed models and tools cannot 

be used for the complex solvingthe problem of design works automationwithin the 

organization of automated design process of MEO,as they do not cover the full range 

of problems that arise in thedesign works automation in a design 

organization.Solving the problem of design works automation during the organization 
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of automated design process of MEO requires the development of complex of models 

as well as information technology of design works automation. 

It was grounded the conducting of dissertation research for reducing the 

general duration of design works performance within the organization of the 

automated design process by developing models and information technology in the 

form ofa meanscomplex for the design works automation. 

In the work it was raised and solved an actual scientific and applied task the 

essence of which is to provide the proper organization of the automated design 

process of the mechanical engineering objects. 

The dissertation was performed within the frame of scientific and research 

work at the Department of Computer Science of Sumy State University in the 

framework of state budget topic “Models and Information Technologies of Designing 

and Management in Complex Systems” (№ 0115U001569). 

The selected research methods are based on the principles and methods of 

systems analysis, the set theory and orientation (graph theory) to formalize 

procedures of design works automation and to form the models for structure 

description of a designed mechanical engineering object and process of its 

design;methods of structural analysis and functional modeling of IDEF0 for 

representation the structure model of the design automation system;methods of 

databases creation for implementation of the developed models in the form of a 

relational database. 

Results of the conducted research are the theoretical generalization of existing 

approaches to information support of the design works automation and modern 

scientific and methodological basis for the development of information technology in 

the form ofa meanscomplex for the design works automation within the organization 

of the automated design process of MEO, which is reflected in the scientific and 

practical results. 

It was carried out the formalization of the task of design works automation 

during the organization of the automated design process of mechanical engineering 

objects by developing a complex of models:  a model of describing the structure of 

the designed mechanical engineering object of any shape and a model of a 
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comprehensive description the design process that provides all stages of the life cycle 

of such processesdevelopment, functional models of the design automation system, of 

a means complex for the design works automation, of its control subsystem and of 

information processing during the design using ameans complex for the design works 

automation. 

It was improved the model of design objectstructurebased on the using the 

discrete mathematics methods. This model, unlike existing, evolutionarily helps 

toform the description of design object component and includes a criterion of 

“readiness”, several checks and confirmations. It allows guaranteeing the 

implementation of specified requirements or at the earliest stages stating 

impossibility of it.The presented model does not depend on the structure of designed 

object and is formed dynamically during the design process. 

It was improved the model ofthe design process and offered to use several 

forms of its representationbased on the using of the discrete mathematical methods. 

This model, unlike existing, has a block-hierarchical structure, notes the states of 

ameanscomplex for the design works automation concerning changes of the 

designobject and includes a number of parameters. It allows using this model during 

all phases of the life cycle: from the formation of the design process model to the 

analysis of the operation with its use. 

For the first time it was obtained the structure and algorithms of information 

technology for the organization of automated design process of mechanical 

engineering objects based on the using the methods of functional modeling of IDEF 

in which, unlike the existing information technologies, it is introduced subsystems 

according to their functional features that allows to maintain the independence 

condition of its components from type and complexity of the design object and 

provide conditions for the continuous development of a means complex for the 

design works automation. 

Received the further development of the software functioning model in the 

form of the asynchronous automatic machine with a feedback in the part of its 

combining with one-step automatic machines for processing the design object 

structure and the design process, which are caused on the basis of the states vectors 
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that can change by the size and (or) content. It allows organizing the operation of the 

control subsystem both on the basis of scheduled events, and based on accidental 

requests and also provides the continuous development for a means complex for the 

design works automation. 

Information support and the order of its functioning forthe organization of the 

automated design process of the mechanical engineering objects ofany 

designationand structure at the expense by the developed meanscomplex for the 

design works automation, the using of which allows to reduce the general duration of 

the design works performance in the design organization. 

To implement the proposed in dissertation research models and information 

technology of design works automation during organization of the automated design 

process of the MEO it was proposed a means complex for the design works 

automation, which was developed in a form of the web application with the client-

server architecture and the auxiliary client software as its control subsystem. 

Obtained in dissertation research results can be used for design works 

automation during organization of the automated design process of the MEO, which 

is implemented under conditions of using the existed reserves of time reduction for 

the design documentation development and a partial exclusion of a person from the 

contour of design works performance and the contour of management of design 

process performers. 

Developed the mathematical and algorithmic tools as well as software for 

design works automation during organization of the automated design process of the 

MEO are used in work process of Design Bureau “UkrSpecMash” (Sumy) and of 

Scientific and Production Enterprise “Nasostekhkomplekt” (Sumy). Also the main 

results of the research are implemented to the educational process of the department 

of computer science of Sumy State University in the preparation of bachelors in 

“Computer Science” and masters in specialty of “Information Technologies”. 

Results of thesis research were reported and discussed at nine scientific and 

technical conferences: ІІ, ІІІ and IV International scientific conference “Advanced 

Information Systems and Technologies” (Sumy, 2013, 2014 and 2016); 

International scientific conference “Modern Information Systems and Technologies” 
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(Odessa, 2013); Scientific and Technical Conference “Informatics, Mathematics, 

Automation” (Sumy, 2013, 2014, 2015 and 2016); IV International scientific 

conference “Intelligent Systems in Industry and Education” (Sumy, 2013); VI 

International Conference of Young Scientists “Сomputer Science & Engineering” 

(Lviv, 2013); Scientific and practical Internet-conference “Automation and computer-

integrated technologies in production and education: status, achievements, 

development prospects” (Cherkasy, 2014); International scientific and practical 

conference “Economics, Science, Education: Integration and Synergy” 

(Bratislava,  Slovakia, 2016); International scientific and practical conference 

“Mathematical modeling of processes in economy and management of projects and 

programs” (Koblevo, 2017); Scientific seminars of the Department of Computer 

Science of Sumy State University (Sumy, 2013-2017). 

The reliability of results stems from the validity and correctness of the 

objectives of the study and methods of their solution, the results of work of a means 

complex for the design works automation as a tool of the offered information 

technology. Using of a means complex for the design works automation allows 

reducing the general duration of design works performance within the organization of 

the automated design process of the mechanical engineering objects. 

 

Keywords: information technology, organization the automated design 

process of mechanical engineering objects, design works automation, design object 

structure, design process, design automation system, meanscomplex for the design 

works automation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Досягнення у галузі інформаційних 

технологій та їх наукового забезпечення доцільно використовувати для 

вирішення задач автоматизації проектувальних робіт у галузі 

машинобудування. 

У проектуванні об’єктів машинобудування набуло певного розвитку 

застосування комп’ютерної техніки. Комп’ютеризація підтримує проектування 

окремих типів об’єктів машинобудування та жорстко прив’язана до їх 

структури та особливостей різновидів. 

При виконанні проектувальних робіт є потреба вирішувати такі задачі як 

підвищення якості об’єктів, що проектуються, та якості проектної документації, 

скорочення строків проектування, зменшення витрат на проектування на 

виконання проектувальних робіт. Вирішення ряду задач залежить від 

кваліфікації та креативності персоналу проектної організації. Інша частина 

задач носить загальний характер і може бути ефективно вирішена за допомогою 

їх комп’ютеризації. До таких задач відноситься й задача скорочення строків 

проектування.  

Знаходження даного рішення ускладнюється тим фактором, що процес 

проектування носить індивідуальний характері застосовується до об’єктів із 

іншим набором компонент і взаємодій між ними, що унеможливлює попереднє 

детальне планування процесу проектування та оптимізацію плану. 

Теорією проектування об’єктів машинобудування займалося 

багатовітчизнянихізакордоннихвчених, а саме: Кіницький Я. Т., Бурлака В. В., 

Кучеренко С. І., Мазоренко Д. І., Фролов К. В., Попов С. О., Мусатов О. К., 

Лукичев Д. М., Заблонський К. І., Бєлоконєв І. М., Щекін Б. М., 

Артоболевський І. І., Кожевніков С. Н., Левитський Н. І.. 

Головним шляхом удосконалення виконання проектувальних робіт 

обрано автоматизацію проектувальних робіт. Даними задачами опікувалися 

наступні вчені: Норенков І. П., Корячко В. П., Петренко А. І., Хілл П.,  
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Жук К. Д., Пенг Ю., Чанг К., Танік Ю., Грін Дж., Педагопу В., Міязакі Т., 

Енкарнако Дж., Кунво Л., Серьогін А. М., Аверченков В., Попок М. М., 

Беляков М. В., Бурдо Г. Б., Селевцов Л. І. Меньков О.В., Бородин І. Ф., 

Капустін М. М., Волчкевич Л. І., Іванов Ю. В., Грувер M. та ін.. 

Подальша розробка інформаційних технологій та їх практична реалізація 

є основним напрямком удосконалення виконання проектувальних робіт. Дане 

положення зумовлює предмет, напрямок даних та актуальність дослідження. 

Таким чином, дисертаційне дослідження спрямоване на вирішення 

важливоїактуальної науково-прикладної задачі забезпечення належної 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. 

Виходячи з цього, було обрано тему роботи, сформульовано мету та завдання 

дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося на кафедрі комп’ютерних наук 

Сумського державного університету у рамках науково-дослідної роботи 

«Моделі та інформаційні технології проектування і управління в складних 

системах» (ДР № 0115U001569), в якій здобувач брала участь як виконавець. 

Мета та завдання дослідження. 

Метою даної дисертаційної роботи є скорочення загальної тривалості 

виконання проектувальних робіт за рахунок розробки моделей та 

інформаційної технології для організації автоматизованого процесу 

проектування у вигляді комплексу засобів автоматизації проектувальних 

робіт (КЗАПР). 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– виконати аналіз інформаційних технологій, що використовуються 

під час проектування об’єктів машинобудування та дослідити сам процес 

проектування; 

– розробити інформаційну модель структури об’єкту проектування; 

– розробити інформаційну модель процесу проектування; 

– розробити інформаційну технологію та порядок взаємодії її 

підсистем на основі створених інформаційних моделей та існуючих методів; 
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– виконати програмну реалізацію інформаційної технології у вигляді 

КЗАПР та провести його апробацію в рамках діяльності проектних організацій. 

Об'єктом дослідження є процес проектування об’єктів 

машинобудування. 

Предмет дослідження – моделі та інформаційна технологія вирішення 

задач автоматизації проектувальних робіт. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження є наукові досягнення провідних українських та закордонних 

авторів. У дисертаційній роботі використано наступні методи: методи 

системного аналізу, теорії множин та орієнтованих графів, функціонального 

моделювання IDEF0 та методи побудови баз даних.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів 

дисертаційного дослідження полягає в тому, що поставлено та вирішено 

важливу науково-прикладну задачу розробки моделей та інформаційної 

технології для організації процесу автоматизованого проектування об’єктів 

машинобудування, що дозволяє скоротити загальну тривалість виконання 

проектувальних робіт у проектній організації. 

Конкретні нові наукові результати, одержані особисто автором, 

полягають у наступному:  

вперше одержано: 

– розроблено інформаційну технологію організації процесу 

проектування об’єктів машинобудування та порядок взаємодії її підсистем, 

заснованої на використанні методів функціонального моделювання IDEF, у 

якій, на відміну від існуючих інформаційних технологій, введено підсистеми за 

функціональною ознакою, що дозволяє витримати умову їхнезалежності від 

типу та складності об’єкту проектування та забезпечити умови для постійного 

розвитку КЗАПР; 

удосконалено: 

– модель структури об’єкту проектування, заснованої на методах 

дискретної математики, яка, на відміну від існуючих, дозволяє еволюційно 

формувати опис компонент об’єкту проектування та включає критерій 
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«готовності», декілька перевірок і підтверджень, що дозволяє гарантувати 

виконання вимог технічного завдання або на самих ранніх стадіяхконстатувати 

неможливість цього; 

– модель процесу проектування та декілька форм її представлення, 

заснованої на використанні методів дискретної математики, яка, на відміну від 

існуючих, має блочно-ієрархічну будову, фіксує стани КЗАПР відносно змін 

об’єкту проектування та включає ряд параметрів, що дозволяє використовувати 

її на усіх фазах життєвого циклу: від формування моделі до аналізу діяльності з 

її використанням; 

дістало подальшого розвитку: 

– модель функціонування програмного забезпечення у вигляді 

асинхронного автомату зі зворотнім зв’язком у частині комбінування його з 

одно кроковими автоматами обробки структури об’єкту та процесу 

проектування, що викликаються на основі векторів станів, які можуть 

змінюватися за розміром та (або) змістом, що дозволяє організувати роботу 

підсистеми управління як на основі запланованих подій, так і на 

підставівипадкових запитів, а також забезпечує постійний розвиток КЗАПР; 

– інформаційне забезпечення та порядок його функціонування для 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

довільних призначення та структури за рахунок розробленого комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт, використання якого дозволяє 

скоротити загальну тривалість виконання проектувальних робіт у проектній 

організації. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі узагальнення 

відомих результатів та одержаних автором наукових положень розроблено 

комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт для організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування, який може 

використовуватися на підприємствах та проектних організаціях 

машинобудівного профілю. 

Проведено апробацію використання комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт шляхом впровадження її в роботу конструкторського 
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бюро «УкрСпецМаш» (акт впровадження від 20.11.2017) та науково-

виробничого підприємства «Насостехкомплект» (акт впровадження 

від 03.01.2018). Практичне використання підтвердило ефективність 

запропонованого у дисертаційному дослідженні комплексу засобів 

автоматизації виконання проектувальних операцій та управління процесами 

проектування об’єктів машинобудування. Впровадження комплексу засобів 

автоматизованого виконання та управління проектуванням машинобудівних 

об’єктів дозволило досягти скорочення загальної тривалості виконання 

проектувальних робіт у проектній організації. 

Результати дисертаційного дослідження використовувалися у 

навчальному процесі кафедри комп’ютерних наук Сумського державного 

університету при підготовці бакалаврів за напрямом «Комп’ютерні науки», 

магістрів зі спеціальності «Інформаційні технології проектування» (акт 

впровадження від 22.11.2017). 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові та практичні 

результати роботи, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. У 

роботах, виконаних у співавторстві, особисто автору належать наступні наукові 

результати: проведено аналіз стану автоматизації процесу проектування 

об’єктів машинобудування [1, 7, 8]; запропоновано інформаційний опис складу 

КЗАПР [1, 9, 21]; описано структуру та зміст інформаційного забезпечення 

процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування та 

підсистеми управління КЗАПР [1, 10, 12]; розроблено однорідну інформаційну 

модель процесу функціонування КЗАПР, яка є підходящою для її простої 

програмної реалізації [1, 9, 11]; запропоновано формалізований опис процесу 

проектування об’єктів машинобудування [2, 13]; створено комплексний опис 

процесів діяльності та організацію автоматизованого проектування об’єкту 

машинобудування як послідовності цих процесів [2, 14, 19]; запропоновано 

опис об’єкту машинобудування, який не залежить від складу та структури 

об’єкту [20]; визначено архітектуру багатофункціонального КЗАПР та 

виконано його реалізацію у вигляді комп’ютерної програми «Комплекс засобів 

автоматизації проектувальних робіт «КЗАПР»» [3, 15-18, 22]; запропоновано як 
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обґрунтовану схему виробництва з використанням комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт, так і його структурно-функціональну 

схему [4], розроблено функціональну модель комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт [5], представлено процес функціонування програми 

управління комплексом засобів автоматизації проектувальних робіт у вигляді 

скінченого автомату та її реалізацію у вигляді комп’ютерної програми 

«Клієнтський додаток «КЗАПРКлієнт»» [6, 23]. 

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів 

дисертаційного дослідження проводилася на наступних наукових 

конференціях: ІІ, ІІІ та IV Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Сучасні інформаційні системи і технології, AIST» (м. Суми, 2013, 2014 та 2016 

р.р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні управляючі 

системи та технології, (ІУСТ- ОДЕСА-2013)» (м. Одеса, 2013 р.); науково-

технічних конференціях «Інформатика, математика, механіка, ІМА» (м. Суми, 

2013, 2014, 2015 та 2016 р.р.); Четвертій міжнародної науково-практичної 

конференції «Інтелектуальні системи в промисловості і освіті, ІСПО-2013» (м. 

Суми, 2013); VI Міжнародній конференції молодих вчених «Сomputer Science 

& Engineering, CSE-2013» (м. Львів, 2013); Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у 

виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, АКІТ-2014» (м. 

Черкаси, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Computer 

Science & Engineering, CSE-2016» (м. Братислава, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференції «Математичне моделювання процесів в економіці і 

управлінні проектами і програмами, ММП-2017» (м. Коблево, 2017). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у 

23 друкованих працях, серед яких 4 статті – у наукових фахових виданнях 

України, 2 статті – у науковому виданні, що індексується наукометричною 

базою даних Scopus, 1 стаття – у науковому виданні, що індексується 

наукометричними базами даних Web of Science та Scopus, 13 тез та доповідей – 

у збірниках праць наукових конференцій. Також за результатами 

дисертаційного дослідження одержано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського 
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права на твір (комп’ютерну програму – № 75368 від 18.12.2017 та науковий твір 

– № 75367 від 18.12.2017) та рішення про реєстрацію договору, який стосується 

права автора на твір (комп’ютерну програму – № 3652 від 18.12.2017). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 181 сторінки, у тому числі 160 сторінок 

основного тексту, 71 рисунок. Бібліографія включає 129 джерела та викладена 

на 12 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

Не зважаючи на значні досягнення розвитку засобів обчислювальної 

техніки та інформаційних технологій, автоматизація проектувальних робіт на 

встигає за ростом продуктивності праці у машинобудуванні. П’ять десятиріч 

тому способом розв’язання цього протиріччя вважали у застосуванні систем 

автоматизації проектувальних робіт (САПР). Різноманіття типів машин та 

відповідні їм методи та порядок проектування не дозволили розробити й 

удосконалити основи САПР. Прискорення виконання окремих проектувальних 

процедур не гарантує прискорення виконання усього комплексу 

проектувальних робіт і досягнення системного ефекту через відсутність 

обґрунтованих порядків та інформаційно-програмних засобів управління 

процесом проектування. Із огляду на це пошук механізмів, на основі яких 

можуть бути розроблені інваріантні до об’єктів проектування засоби САПР, є 

важливим та актуальним. 

Проектування виробів машинобудування відноситься до складних 

виробничих процесів і виконується із застосуванням засобів автоматизації як 

віддзеркалення загальної тенденції переходу від ручного виконання 

виробничих операцій до автоматизованого з подальшим просуванням до 

автоматичного отримання проектних рішень та приведення їх до вигляду, 

придатного для використання у конкретному матеріальному виробництві. Якщо 

підвищення продуктивності праці забезпечується використанням більш 

досконалих інструментальних засобів, то підтримання її на необхідно високому 

рівні забезпечується відповідними формами організації виробничого процесу і 

використанням цілеспрямованого та адаптивного управління суб’єктами, які 

задіяні у виробничому процесі [24]. Для сфери проектування у якості засобів 

автоматизації запропоновано використовувати системи автоматизації 
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проектувальних робіт. САПР об’єднують у єдине ціле програмно-технічні 

комплекси проектування об’єктів машинобудування, супроводження та 

модернізацію самих САПР, а також засоби взаємодії із проектувальниками. 

Основною задачею САПР є забезпечення автоматизації більшості 

операцій, які мають проектувальний характер. Для своєчасного та якісного, а 

головне, налагодженого виконання процесу проектування об’єктів 

машинобудування необхідне належне управління ним. На жаль, у САПР дана 

функція не реалізована на достатньому рівні.  

Організація будь-якого виробництва передбачає раціональну взаємодію 

його компоненту часі та просторі. Управління процесом проектування, яке б 

дозволило належно його організувати, передбачає управління як основними 

проектувальними, так і допоміжними обслуговуючимироботами. У свою чергу, 

це забезпечить підвищення продуктивності праці фахівців, призведе до 

скорочення часу на проектування об’єктів машинобудування. 

Теорія менеджменту розглядає декілька методів управління [25]: 

організаційний, економічний, правовий, розпорядчий, соціально-

психологічний. Для реалізації цих методів, і перш за все організаційного, 

повинні виконуватися функції прогнозування, планування, організації, 

координування, регулювання, мотивації, обліку й аналізу. Їх можна реалізувати 

при наявності об’єктивної, оперативної та актуальної інформації. Це потребує 

розробки моделі даних об’єкту та процесу проектування та засобів управління 

даним процесом. 

У даному розділі наведено аналіз сучасного стану застосування 

інформаційних технологій для розв’язання задачі організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування шляхом 

автоматизації виконання як проектувальних операцій, так і допоміжних 

процесів проектної організації. 

Підрозділ 1.1 присвячено обґрунтуванню актуальності застосування 

інформаційних технологій для вирішення задач автоматизації проектування 

об’єктів машинобудування. 
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Підрозділ 1.2 присвячено аналізу сучасного стану загального 

представлення опису структури об’єктів машинобудування. 

Підрозділ 1.3 присвячено аналізу виконання процесів діяльності у ході 

процесу проектування об’єктів машинобудування та дослідженню опису цих 

процесів. 

Підрозділ 1.4 присвячено аналізу сучасного стану розробки систем  

автоматизації проектувальних робіт. Наведено літературний огляд робіт, 

присвячених розвиткута розробці САПР, а також створенню інформаційно-

управляючих систем.  

У результаті аналізу розглянутих питань сформульовано постановку 

задачі дослідження.  

 

1.1 Аналіз проблеми автоматизації проектування об’єктів 

машинобудування 

 

Тематика автоматизації проектування є дуже популярною серед фахівців 

різних галузей. Пов’язане це з тим, що фактично визнане прискорення 

проектування при комп’ютеризації робіт з проектування [26]. Це дозволяє 

зменшити ціну на проекті роботи  та нормально працювати при пропонованій 

ціні за проект. У цій же роботі стверджується, що даний процес надає 

організаціям значні конкурентні переваги, що є рушійною силою розвитку 

прийомів, методів та програмних засобів, які застосовуються до підвищення 

якості проектування. Дослідження, оприлюднені в роботі [26] показують, що 

найбільшого розповсюдження набули два підходи. Вони стосуються не стільки 

автоматизації проектування, скільки фази, на якій враховуються технологічні 

вимоги виробництва. При першому підході вони враховуються після фази 

проектування, а при другому – паралельно  реалізації вимог до самого 

проектованого об’єкту. 

У роботі [27] підтверджуються переваги автоматизації проектування. У 

даній роботі надається новий погляд на цей процес. До архітектури системи 

проектування додається два нових компоненти: майстер-модель та база знань, 
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яка підтримує майстер-модель. На основі майстер-моделі будується модель 

об’єкту проектування. Це є суттєвим вкладом в розвиток поглядів на 

автоматизацію проектування. Разом з тим слід відмітити два суттєвих моменти. 

Перший полягає, як вказують самі автори, розробка орієнтована на галузь 

будівництва. Другий полягає у відсутності засобів управління процесом 

проектування. 

У галузі автоматизації проектування наявними є декілька тенденції. 

Перша тенденція пов’язана з розвитком традиційного підходу розробки 

окремих засобів автоматизації звичайними мовами програмування.  

Друга тенденція полягає у орієнтації на обрані програми та програмі 

комплекси і розробці засобів автоматизації, пов’язаних із ними вбудованими 

мовами програмування. Так в роботі [28] виконується розробка проекту об’єкта 

та його модифікація в середовищі SolidWork за допомогою інтерфейсу 

прикладного програмування. Такий підхід дозволяє максимально 

використовувати можливості обраної програмної основи, але ставить 

користувачів системи проектування в залежність як від обраної платформи, так 

і від її удосконалення, яка часто супроводжується зміною форматів файлів, 

опрацьовуваних структур даних тощо. 

Третя тенденція демонструє стрімке розширення множини 

використовуваних мов програмування. Наприклад, у роботі [29] розробка 

виконана мовою Python у поєднанні із традиційною мовою С у тих місцях 

процесу, де швидкість обчислень є критичним фактором. Боротьба за швидкість 

є взагалі окремою тенденцією. У галузі автоматизації проектування набуває 

поширення  застосування паралельних обчислень. У роботі [30] наводяться 

переконливі аргументи на користь того, що існуюче програмне забезпечення 

необхідно залишити без змін з економічних міркувань, а нові програми 

розробляти на попередньо апробованих шаблонах, які охоплюють багато 

проблем. 

Робота [31] демонструє для конкретного приклада досягнення  

750-кратного прискорення при проведенні обчислень на графічних процесорах, 

що підтверджує актуальність цього напрямкурозробки програмних 
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засобівкомп’ютеризації проектування. Разом з тим і існуючі системи 

проектування використовуються для розробки технічних засобів паралельних 

обчислень, а саме систем массово-параллельної обробки даних [32]. Така 

розробка дуже актуальна, оскільки її розробники наштовхнулись на труднощі 

моделювання об’єкту проектування. 

Лідерами в автоматизації проектування продовжують залишатися 

розробники електроніки. Вони вже достатньо давно змінили парадигму CAD 

(Computer Aided Design) на EDA (Electronic Design Automation), як на більш 

високий рівень комп’ютеризації проектування. Серед напрямків розвитку 

засобів EDA в роботі [33] пропонуються наступні. Розбивати проблеми на 

окремі задачі відповідно до конкретних аспектів задач (вимоги користувачів, 

функціональний дизайн, інтерфейс тощо).  Використовувати компонентно-

орієнтовані конструкції як основу побудови складних систем. Виділяти 

семантичні послідовності в задачах кожного з аспектів, що дозволяє в межах 

однієї послідовності використовувати один формалізм, який визначається 

семантикою. Забезпечувати правильність конструкції, що є гарантією 

правильно виконуваної функції.Автори цієї роботи підтримують позицію [34] 

«the term mechanizationis often used to refer to the simple replacement of human 

labour by machines, automation generally implies theintegrationof machines into a 

self-governing system» («термін механізація використовується для позначення 

простої заміни людської праці машинами, автоматизація зазвичай має на увазі 

інтеграцію машин в самоуправляючу систему»). 

У оприлюднених матеріалах достатня увага приділяється автоматизації 

виконання окремих проектвальних процедур, що було та залишається 

актуальним з точки зору проектувальників. Однак дослідженню питань 

функціонування САПР власне як системи, що реалізує виробничий процес 

проектування, увага не приділяється. Це зумовлює актуальність та практичне 

значення започаткованих авторами досліджень, адже управління процесом 

проектування та власне прийняття управлінських рішень дозволить 

удосконалити управління проектуванням як виробничим процесом. 

Узагальнений аналіз розробки САПР показує відсутність розробок із організації 

https://www.britannica.com/topic/mechanization
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integration


32 

 

процесу проектування. Кожна іздосліджених пропозицій стосується 

конкретного об’єкту проектування та пропонує наперед обраний порядок 

проектування. Таке положення не дозволяє використовувати отримані здобутки 

для проектування інших об’єктів шляхом тиражування або використовувати як 

готові шаблони. 

 

1.2 Аналіз сучасного стану представлення опису структури об’єктів 

машинобудування 

 

Аналізуючи сучасний стан подання опису структури об’єктів 

машинобудування, можна константувати наступне. На сьогодні оприлюднено 

достатньо незначна кількість матеріалів, в яких представлено спроби подання 

інформаційного описуструктури того чи іншого об’єкту проектування 

машинобудівної галузі.  

На даний момент були проведені дослідження щодо опису структури як 

простих, так і складних проектованих об’єктів. Так публікація [35] надає 

порядок проектування структури таких об'єктів у вигляді схеми процесу 

проектування (рис. 1.1). Для простих об'єктів передбачення поведінки простіше 

опису його структури, проте із збільшенням складності об'єктів передбачення 

поведінки стає дуже важким завданням в порівнянні c його структурним 

описом. Управління ітераційним пpoцecoм виконується з метою отримання 

опису структури об’єкту проектування, характеристики та поведінка якого 

задовольняють завдання. При комп’ютеризації проектувальних робіт 

зберігаються традиційні форми їх класифікації. Так розглядають [36] зовнішнє 

та внутрішнє проектування. Bнутpішнє пpoeктування включaє етaпи 

функціонального, структурного та параметричного cинтeзу. Cинтeз 

функціoнaльниx cxeм виконується нa ocнoві aлгopитму робoти суб’єкту 

проектування. Пepexід до cтpуктуpнoго oпису залежить від чиcлa функцій, які 

виконуються компонентами. Використання кoмпoнeнт, які відрізняються 

виконуваними функціями, призводить до покриття функціональної cxeми 

cтpуктуpoю oпepaцій кoмпoнeнт і cинтeзу упpaвляючої чacтини. 
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Загальний процес проектування структури як простих, так і складних 

проектованих об’єктів машинобудівної галузі було представлено, але відсутній 

загальний детальний опис компонент їх структури та функцій, які вони 

виконують. 

 

Рисунок 1.1 – Схема процесу проектування 

Доступними є публікації, в яких науковці надають опис структури того чи 

іншого об’єкту машинобудування. Так, наприклад, у роботі [37] подано 
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структуру інформаційної моделі форми об’єкту маніпулювання. 

Представленою моделлю можливо описати майже будь-який об’єкт 

маніпулювання, із котрим відбувається взаємодія схвату промислового робота 

при реалізації деяких роботизованих механоскладальних технологій. 

Автори роботи [38] демонструють комп’ютерні структурно-параметричні 

моделі нафтопереробного обладнання для удосконалення  його 

автоматизованого проектування. Параметризовано моделі структури коксових 

камер Р-101А/В з еліптичним верхнім днищем та зі сферичним верхнім 

днищем. На їх прикладі показано, що структурно-параметрична методологія 

значною мірою є інваріантним компонентом сучасних  комп’ютерних 

технологій, відносно різних проектованих об’єктів. 

Частину робіт присвячено дослідженню структурного синтезу плоских 

важільних механізмів. Наприклад, на основі нової структурної формули автора 

[39] запропоновано процес швидкого визначення числа ступенів свободи та 

спрямованого структурного синтезу складної багатоланкової механічної 

системи, який полягає в її геометричному поданні у вигляді кінцевої безлічі 

наборів різних багатошарнірних ланок і багаторазових шарнірів. 

Нова структурна формула рухливості W для визначення числа ступенів 

свободи механічної системи представлена виразом (1.1): 

 

𝑊 = [2𝑛1 + (𝑛2 − 3)] − [𝑛4 + 2𝑛5 + 3𝑛6 +⋯+ (𝐾 − 2)𝑛𝑘+1] − 𝑣, (1.1) 

 

де, n1 – число одношарнірних ланок; n2 – число двошарнірних ланок; n3 – 

кількість трьохшарнірних ланок (у дану формулу не входить); n4 – число 

чотирьохшарнірних ланок; n5 – кількість п’ятишарнірних ланок; n6 – число 

шестишарнірних ланок; nk+1 – число найбільшскладних (K+1)-шарнірних ланок; 

K – число утворених ланками цієї системи взаємно незалежних змінюваних 

замкнутих контурів;v – наведене число багаторазових шарнірів, що враховує 

числовсіх подвійних шарнірів (v2), потрійних (v3) і т.д. j-кратних шарнірів. 

Формула (1.1) відносно виробів машинобудування стосується вузького 

класу важільних механізмів механічних компонентів і не має відношення до 
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гідравлічних, пневматичних та електричних компонент машин, а також до їх 

опорних та корпусних компонент. Відтак вона має лише вузьку область 

застосування. 

У роботі [40] викладено роздуми автора щодо структурного синтезу 

плоских важільних і важільно-кулачкових механізмів. В основу проектування 

таких механізмів пропонується взяти вдосконалену структуру плоских базових 

геометричних систем та за допомогою рішення математичних дій подано 

алгоритмічно-геометричну модель структури плоских важільних і важільно-

кулачкових механізмів. На основі базових геометричних систем з нульовим 

ступенем рухливості автором отримано близько дев'яноста геометричних 

систем і приблизно стільки ж груп ланок з нульовим степенем рухливості. 

Враховуючи вищесказане, у процесі досліджень механізм розглядається як 

геометрична система, яка «одягнена» в метал. 

Аналогічні приклади щодо удосконаленням опису елементів структури 

того чи іншого об’єкту машинобудування можна приводити безліч. Наприклад, 

удосконалення опису структури плоских механізмів заданого рівня складності 

по універсальній структурі таблиці стандартних кодів будови [41], 

удосконалення оптимальних структур плоских механічних систем із 

сполученими шарнірами [42], удосконалення опису структури технічних 

об'єктів із взаємозамінними елементами [43] тощо. 

Також була приділена увага й сильноструктурованим об’єктам 

проектування. Більшість систем комунікацій, які використовуються також для 

забезпечення автоматизації проектувальних робіт, відноситься до цього класу. 

Так на прикладі даних систем у роботі [44] було запропоновано вирішувати 

проблеми синтезу їх структури, використовуючи морфологічний метод. 

Типовими компонентами структури систем радіозв'язку є передавач, приймач, 

антенний пристрій, блок живлення і т.д. У зв'язку з цим автори пропонують 

використовувати морфологічний метод, заснований на комбінаториці, як 

найбільш поширеним метод вирішення завдань синтезу структури 

розглядуваних технічних систем, коли відсутній формалізований опис 

функціонування системи. В основі методу морфологічного синтезу лежить 
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складання морфологічної таблиці (матриці), в якій містяться функції 

підсистеми і для кожної функції елементи структури, тобто множини 

конструкторсько-технологічних рішень (альтернатив) для реалізації функцій. 

Однак, не дивлячись на переваги даного методу, при синтезі структури 

технічної системи кількість використовуваної інформації надто сильно зростає. 

По суті, для кожного варіанта структури необхідно будувати свою множину 

станів функціонування. Значне збільшення обсягу обчислень компенсується 

підвищенням обґрунтованості проектних рішень, але навіть такий метод, як 

метод морфологічного синтезу, не гарантує оптимального рішення з 

урахуванням можливих станів функціонування. 

Варто зазначити, що були спроби науковців розробити загальну теорію 

структури та структурного синтезу тих чи інших об’єктів машинобудування. 

Так у роботі [45] надано деяке синтезоване наближення до семантичної моделі 

ідеалу описуструктури об’єкту проектування. Дане наближення без протиріччя 

поєднує змістовність із формальністю та узгоджене з відомими результатами, 

які поділяє автор. Структура опису складається з чотирьох блоків (знаків, 

синтаксису мов, семантик і функцій, які виконуються об’єктами) ідентичної 

структури в формі ієрархічної мережі ідентичних модулів і взаємопов’язаних  

між  собою, у моделі, як сукупності знакових  образів та з реальними об’єктами. 

Функціонування  всякого модуля визначається вирішенням задач аналізу і 

синтезу структури деякого представлення інформації.  

У роботі [46] представлено узагальнений принцип проектування 

композиційних технологій машинобудування. Розроблено загальний підхід 

створення спеціальних композиційних технологій, що базується на композиції 

принципів і особливостей синтезу технологій різних типів. Автор досліджень 

[47] розробив єдину теорію структури, структурний синтез і аналіз статично 

визначених механічних систем на основі нової формули рухливості. Він 

стверджує, що нова теорія структури, спрямованого синтезу та аналізу 

різноманітних механічних систем – це завершене рішення поставленої 

проблеми [47]: «Создание единой теории и алгоритмов направленного 

структурного анализа и синтеза статически определимых плоских и 
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пространственных механических  систем заданного уровня сложности, 

содержащих заданное число замкнутых контуров, требуемый набор 

многократных шарниров и требуемый состав многовершинных звеньев с 

заданным ограничением их наибольшей сложности и их общего числа в 

проектируемой механической системе (с замкнутой, открытой или смешанной 

кинематической цепью)» («Створення єдиної теорії і алгоритмів спрямованого 

структурного аналізу і синтезу статично визначених плоских і просторових 

механічних систем заданого рівня складності, що містять задане число 

замкнутих контурів, необхідний набір багаторазових шарнірів і необхідний 

склад багатовершинних ланок із заданим обмеженням їхньої найбільшої 

складності і їх загального числа в проектованій механічній системі (із 

замкнутим, відкритим або змішаним кінематичним ланцюгом)»). 

Аналізсучасного стану представлення опису структури об’єктів 

машинобудування дозволяє зробити наступний висновок. У проаналізованих 

матеріалах надається опис структури того чи іншого об’єкту машинобудування, 

який є хоча складним і змістовним, але специфічним і унікальним та слабо 

формалізованим. Але на сьогодні відсутній такий опис структури об’єктів 

машинобудування, який був би універсальним і надавав би можливість подання 

опису структури довільного об’єкту проектування у вигляді придатному для 

його машинної обробки. 

 

1.3 Аналіз виконання процесів діяльності у ході процесу проектування 

об’єктів машинобудування в організації 

 

На даному етапі розвитку людства будь-яке виробництво товарів чи 

послуг передбачає застосування оптимізаційних технологій на всіх етапах їх 

життєвого циклу, починаючи з опису концептуальної ідеї створення продукту і 

закінчуючи управлінням їх виробництвом, реалізацією та експлуатацією. 

При цьому достатня увага приділяється автоматизації виконання 

виробничих операцій, використовуючи різні засоби, що було й залишається 

актуальним із точки зору виконавців роботи. Серед виробничих процесів є такі 
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неперервні процеси обробки предметів праці, які засновані на об’єктивних 

законах фізики, хімії тощо. Їх моделювання та аналіз називається інженерним 

аналізом і розвивається найбільш продуктивно. При цьому використовуються 

математичні моделі, якє найбільш повно фізично та математично 

обґрунтованими описами процесів. Дискретні процеси виробничої діяльності, 

які пов’язані з організацією роботи її учасників, поки що не мають суттєвих 

успіхів щодо свого повного опису. Наявність різнотипних платформ 

інформаційної підтримки виконання робіт та управління ними ускладнює 

процес втілення повної автоматизації управління роботами. Це відбувається за 

рахунок втрат часу на виявлення численних розбіжностей між платформами, 

що є неминучим моментом при переході від одного представлення даних до 

іншого. 

Діяльність людей з виробництва продуктів та послуг дуже різнобічна й 

отримала універсальну назву «Business Process» – процес діяльності. Бажання 

покращити якість таких процесів та підвищити продуктивність праці 

закономірно привели до їх автоматизації. Прагнення упорядкування процесів 

діяльності із метою однакового їх розуміння як безпосередніми виконавцями, 

так і їх керівниками та бізнес-аналітиками, привели до стандартизації процесів 

моделювання, планування та виконання. Зазначимо таку особливість, що різні 

етапи життєвого циклу процесу діяльності стандартизувалися різними 

організаціями. Так стадія моделювання та планування описується, 

використовуючи BPMN, (Business Process Model and Notation – нотація та 

модель процесів процесів), яка була розроблена Object Management Group [48]. 

Стадія виконання процесів діяльності виконується за допомогою BPEL, 

скорочення від WS-BPEL (англ. Web Services Business Process Execution 

Language) – стандарт OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards) – мова на основі XML для формального опису процесів 

діяльностіі протоколів їх взаємодії між собою [49]. BPEL описує модель 

взаємодії веб-служб і включає в неї підтримку транзакцій. Процеси експорту та 

імпорту інформації в BPEL відбуваються виключно за допомогою інтерфейсів 

веб-служб. BPEL є одним із засобів реалізації сервісно-орієнтованого підходу 
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до створення додатків (SOA, англ. Service Oriented Architecture) – концепції 

створення інформаційних систем, повністю заснованої на відкритих стандартах 

і протоколах [50]. 

Опис процесів в організації є задачею, яка до цього часу не знайшла свого 

повного вирішення: необхідно опрацювання такої форми та складу опису 

процесу, які б дозволили вирішувати задачі моделювання процесів діяльності у 

організації, підтримку їх виконання та подальший аналіз і удосконалення. 

Люди у процесах діяльності вступають між собою у багато різних відносинах. 

Розглядаються лише ті відносини, які пов’язані із діяльністю організацій і 

моделюються лише ті процеси, які направлені на досягнення мети організації – 

виробничі процеси. 

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженою формою загального 

опису процесів є графічна, яка обрана певним чином за аналогією опису 

об’єктів машинобудування при їх проектуванні та виробництві. У техніці та 

будівництві графічне представлення протягом останніх двох сторіч піддалося 

науковому обґрунтуванню та уніфікації і стандартизації. Результатом стало 

однозначне розуміння такого опису усіма технічними спеціалістами. Два 

десятиріччя розвитку графічної форми опису процесів поки що не дали 

надійних результатів, а з погляду слабкої придатності до формалізації вважаємо 

її не надто перспективною. 

У сучасних розробках моделювання процесів діяльності у організаціях 

засновано на часто використовуваних методах типу BMPN. У таких методах 

передбачена тільки графічна нотація подання моделі. Даний підхід є доцільним 

для використання розроблених діаграм при груповому обговоренні фахівцями 

різних напрямків діяльності. Однак він є надзвичайно нетехнологічним для 

використання на його основі формальних методів аналізу моделей та реалізації 

їх підтримки у інформаційних системах. Крім того, розробка моделі у графічній 

нотації не забезпечує незалежність моделі від суб’єктивного фактору і 

пов’язаних з ним помилок та недоліків. 

Проаналізувавши вищевказані стандарти, стає зрозумілим, що дана 

область наразі знаходиться на стадії удосконалень і досліджень. Так, 
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наприклад, у роботі [51] автори пропонують розширити нотацію BPMN за 

рахунок впровадження концепції «інваріантів» – набору умов, яким повинні 

відповідати у середині організації процеси діяльності. Для додавання 

інваріантів до нотації BPMN 2.0, клас FlowElement розширюється новим класом 

«Invariant». Крім того, підклас «Invariant» пов'язується з класом виразів 

«Expression» і позначається за допомогою виразу, у якому задається умова його 

виконання. На рисунку 1.2 зображено представлення запропонованого 

розширення діаграмою UML-класу. «FlowElementsContainer», «Process», 

«FlowElement» та «Expression» – це класи, які вже існують у нотації BPMN 2.0. 

На рисунку 1.2 вони ілюструються білим кольором, новий клас «Invariant» – 

сірим. 

 

Рисунок 1.2 –  Клас «Invariant» у розширенні нотації BPMN 2.0 

Автори роботи [52] застосовують BPMNt – розширення BPMN для 

створення механізму адаптації процесів діяльності до реальних сценаріїв. 

BPMNt – консервативне розширення для мета-моделі BPMN. Під 

консервативним мається на увазі розширення, яке не змінює будь-яку 

оригінальну семантику в нотації BPMN. Запропоноване розширення вводить 

типові елементи в BPMN, які захоплюють синтаксис і семантику для 

представлення можливостей видалення, заміни та додавання елементів процесу. 

Розширення BPMNt представлено новим мета-класом«TailoredBaseElement» та 

пов'язаними з ним атрибутами. На рисунку 1.3 показано новий клас, його 

атрибути та спосіб взаємодії нових мета-елементів з базовими мета-класами 

BPMN. Три нових атрибути будуть використовуватися класами 

«FlowElementsContaine»r та «FlowElement» нотації BPMN, оскільки вони 

дозволяють визначити процеси та підпроцеси в ієрархічній структурі. 
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Рисунок 1.3 –  Представлення нового класу «TailoredBaseElement» 

Трьома атрибутами нового класу є наступні: 

• usedBaseElement: елемент процесу повинен мати атрибут, що 

відображає його зв'язок з іншим подібним класом для позначення операції 

адаптації елементу. У результаті додано атрибут usedBaseElement, який показує 

відношення до класу (елементу процесу), який буде повторно використаний; 

• useKind: цей атрибут визначає тип операції адаптації, яка 

виконується між елементами, пов'язаними через useBaseElement. Семантична 

обробка операцій з адаптації представлена переліком ElementUseKind; 

• supressedBaseElement: даний атрибут зв'язку дозволяє виключити 

будь-який BaseElement зі структури процесу. Він використовується в контексті 

процесу повторного використання атрибутом usedBaseElement. 

Використання розширення BPMN-Q [53] передбачає покращений 

пошук моделей по репозитарію BPMN моделей. Запит BPMN-Q 

представлений у вигляді діаграми процесів діяльності з використанням 

конструкцій BPMN, які доповнюються специфічними для запитів 

конструкціями, графічні зображення яких показані на рисунку 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 –  Елементи розширення BPMN-Q 

Елементи розширення BPMN-Qописуються наступним чином: 
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(а) Anonymous Activity Node: посилається на (невідомі) дії у діаграмі 

процесу.  

(b) Generic Node: посилається на невідомий вузол у процесі. Він може 

оцінювати будь-який тип вузла (вузли дії, вузли об'єднання або вузли 

розділення). 

(c)Generic Split: відноситься до будь-якого типу вузлів розділення. 

(d) Generic Join: відноситься до будь-якого типу вузлів розділення.  

(е) Negative Sequence Flow Edge:стверджує, що не існує границі від 

вузлаA до вузла B. 

(f) Path Edge: стверджує, що повинен бути шлях від вузла A до вузла B. 

(g) Negative Path Edge: зазначає, що немає ациклічного шляху від вузла 

A до вузла B. Тобто, видаливши цикли в графі процесу, неможливо досягти 

вузла B від вузла A. 

Результат відповідності запиту діаграмі процесу діяльності 

представлено набором підграфів оригінальної діаграми процесу діяльності. 

Зразкову модель BPMN показано на рисунку 1.5, два запита представлено на 

рисунку 1.6.  

 

 

Рисунок 1.5 – Приклад моделі процесу 
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Рисунок 1.6 – Приклади запитів BPMN-Q 

При узгодженні графу процесу (рис. 1.5) із запитом (рис. 1.6, (а)), 

результат запиту – підграф процесу подано на рисунку 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Відповідність запиту (рис.1.6 (а)) процесу (рис.1.5) 

Використання стохастичного методу спрощення виконання 

процесівдіяльності [54] дозволяє підвищити оцінку їх надійності. Результати 

застосування правил спрощення для кожного типу блоків процесу (послідовний 

блок процесу, паралельний блок процесу і т.д.) представлено в таблиці 1.1 у 

стовпці «Reduced Block», обчислену надійність зменшеного технологічного 

блоку подано в стовпці «Reliability of Reduced Block». У першому стовпці 

«Initial Block» таблиці 1 зображено початковий блок процесу до спрощення. 
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Таблиця 1.1 – Скорощення блоків процесу та їх оцінка 

 Initial Block Reduced Block Reliability of 

Reduced Block 
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Наведені результати підтверджують недосконалість нотації BPMN, 

неможливість загального та детального аналізу моделей, розроблених на їх 

основі, та їх комп’ютеризованого опрацювання. 

Надалі можна також привести ще множину аналогічних прикладів щодо 

удосконалення  вищевказанихстандартів. Так робота [55] описує 
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порядокрішення проблеми стандартизації передачі даних між процесами 

діяльності за рахунок застосування до BPMN методу, який заснований на 

поняттях моделей. Робота [56] присвячена розширенню нотації BPMN OCL 

умовами, які збільшують точність моделей BPMN. Не менша увага 

приділяється й модернізації мови BPEL. Представлено розширення BPEL для 

більш гнучкого представлення даних [57], для кращого розуміння та читання 

BPMN моделей [58], доповнення BPEL-TC – для застосування моделей 

процесів аналізу та синтезу (декомпозиції та композиції) [59] та ін. Також 

багато робіт присвячено взаємоперетворенню моделей з BPMN у BPEL і 

навпаки за рахунок методик функціонального програмування [60], інструменту 

WorkflowNet2BPEL4WS [61] та мереж Петрі [62]. Усе це показує наявну 

розбіжність у підходах до вирішення одних і тих же задач на основі різних 

підходів. Питання переходу від одного опису до іншого є досить складними, 

трудомісткими та важкими для розуміння виконавців і не завжди забезпечує 

збереження інформації та передавання її змісту. 

У наявних публікаціях приділяють недостатню увагу до автоматизації 

управління процесами проектування. Робота проектувальників систематично не 

відстежується. Статистичні дані для обґрунтованого планування 

проектувальних робіт не узагальнюються і є труднощі в прийнятті з цього 

приводу обґрунтованих рішень і планування проектувальних робіт. 

Проаналізувавши сучасний стан сфери проектування процесів діяльності та 

способи використання засобів представлення їх моделей, можна зробити 

висновок, що персонал, який задіяний у розробці того чи іншого проекту, є 

недостатньо освіченим щодо доцільного використання ресурсів обробки та 

аналізу даних про процеси. Наявність великого набору засобів опису моделей 

процесів діяльності на різних рівнях представлення призводить до того, що 

відбувається неефективне використання їх можливостей, оскільки відповідна 

область ще малодосліджена, тому користувачам дещо важко орієнтуватися в 

функціональності цих ресурсів. 

Отже, необхідно створити комплексний опис процесів проектування у 

ході процесу проектування об’єктів машинобудування, що забезпечить усі 
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етапи життєвого циклу розробки таких процесів: моделювання й оптимізацію 

параметрів процесів діяльності, планування, виконання, аналіз поточного стану 

процесів діяльності, прийняття управлінських рішень, аналіз та узагальнення 

підсумків за результатами діяльності в проектній організації з використанням 

досвіду, набутим персоналом у кожній організації. 

1.4 Аналіз сучасного стану розробки систем  

автоматизації проектувальних робіт 

Автоматизація процесу проектування машинобудівних об’єктів має 

досить давню історію, яка співпадає загальними тенденціями з аналогічними 

процесами в промисловості. Результати розвитку на початкових її етапах 

відображені в багатьох роботах, найбільш характерними й такими, які 

узагальнюють накопичений досвід, є роботи [63, 64]. Поступово акцент 

змістився з розробки систем автоматизації проектувальних робіт – САПР у 

сторону комп’ютеризації окремих проектувальних процедур [65]. Декларовані 

спроби створення єдиного інформаційного простору та повної підтримки 

життєвого циклу виробів поки залишаються для загального машинобудування 

тільки спробами, оскільки в умовах відсутності повноцінних САПР відсутні й 

необхідні дані про технічні об'єкти машинобудівного профілю та їх компонент. 

Але найвагомішим недоліком сучасних розробок у даній області є відсутність 

управління процесом проектування об’єктів машинобудування. 

Аналіз сучасних опублікованих матеріалів дозволяє відзначити, що 

недостатня увага приділяється саме дослідженню системних аспектів 

функціонування САПР. Ця ситуація пояснюється тим фактом, що на початку 

створення САПР, вони розглядалися як повнофункціональні системи [63-67]. 

Однак виявилося, що досить важко розробити таку систему, яка б управляла 

всіма як проектувальними, так і допоміжними процесами у проектній 

організації або у відповідному підрозділі підприємства. Таким чином, за 

останні 30 років, проектування, проектні дані, використання проектних даних 

почали розглядати окремо один від одного та створювати для цього окремі 
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інформаційні системи [65, 68, 69]. На цьому другому етапі комп’ютеризація 

проектування показала економічну ефективність свого використання. 

Підприємства та корпорації, для яких такий підхід був цілком придатний, 

почали замовляти їх. Значна кількість на сьогодні добре відомого програмного 

забезпечення комп’ютеризації проектування стала доступна на ринку 

(AutoCAD, SolidWorks, CATIA і т.д.). У наш час, використовуючи їх, багато 

підприємств удосконалюють окреміпроектувальніпроцедури. Проте, такий 

підхід не підвищує продуктивність праці проектувальників, ускладнює аналіз 

результатів проектування та йогопоточний стан. Досвідом, накопиченим у 

промисловості, визначено, що висока продуктивність праці мала б місце, якби 

виробництво було організовано й управлялось як система, яка охоплює всі як 

виробничі, так і невиробничі аспекти, а не тільки оптимізує деяку частину 

роботи. Тому проектувальники в організаціях не можуть йти в ногу з 

безперервним розвитком промислового виробництва. На жаль, така проблема є 

досить актуальною в даний час і потребує свого вирішення. 

На сьогоднішній день загально визнаною є тенденція переходу від 

комп’ютеризації окремих виробничих операцій до комп’ютеризованого 

інтегрованого виробництва (Computer Integrated Manufacturing – CIM) [70]. Це є 

сучасний підхід до виробництва – за допомогою комп’ютерів контролювати 

весь виробничий процес та життєвий цикл продукту (об’єкта) від проектування 

до експлуатації у кінцевого споживача. Важливе місце при цьому посідає 

комп’ютеро-орієнтоване проектування (Computer-aided Design) – CAD та 

комп’ютеро-орієнтоване виробництво (Computer-aided Manufacturing) – CAM. 

Комп’ютеризація проектувальних процедур САПР продовжує 

охоплювати проектування об’єктів складної геометричної форми за рахунок 

застосування новітніх підходів до проектування та використання  

СAD-систем [71]. Також формалізуються й оптимізуються технологічні задачі, 

які вирішуються в ході комп’ютеризованої розробки технологічних процесів в 

умовах сучасного машинобудування [72]. Розроблюються нові методи, моделі 

та порядок моделювання технологічних процесів механічної обробки об’єктів 

машинобудування в одиночному виробництві для покращення його 
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продуктивності [73]. Автори роботи [74] пропонують використання 

семантичних мереж при застосуванні онтологічного підходу проектування, 

який є невід’ємною та обґрунтованою умовою для створення САПР 

технологічного процесу. Це забезпечить організований оперативний доступ до 

інформації, яка стосується технологічного процесу виготовлення деталей і, 

можливо, у майбутньому стане основою для управління розробкою 

технологічних процесів. Робота [75] присвячена опису принципів застосування 

організаційно-технологічного підходу до розробки САПР технологічного 

процесу з метою забезпечення якості технологічної підготовки виробництва в 

обмежені часові періоди тощо. 

Комерційні програмні рішення CAD/CAM систем для промисловості 

можуть бути придбані легко. Ці рішення або системи, однак, не можуть бути 

з'єднані разом у плавний спосіб, тобто вони не можуть вписатися в інтегроване 

середовище [76]. Для об’єднання різних CAD/CAM рішень необхідне додаткове 

прикладне програмне забезпечення для підтримки обміну даними в 

інформаційних системах промислових підприємствах. Автори роботи [77] 

роблять висновок про неможливість більшості сучасних архітектур 

підтримувати інтеграцію даних; вони не можуть підключати різні застосування 

CAD/CAM програмного забезпечення для обміну даними на основі STEP 

(STandard for Exchange of Product model data) стандарту (ISO 10303) і не можуть 

включити прикладне програмне забезпечення для спільної роботи користувачів. 

Пропонується розробляти додаткові «шари» програмного забезпечення з 

тимчасовим зберіганням даних у базах даних. Сам процес обміну інформацією 

включає багатокрокове перезаписування даних та виконання валідації. Цей 

процес складно піддається комп’ютеризації. 

Іншим виходом із такого становища є використання для потреб CAD 

засобів програмного забезпечення з відкритою архітектурою [78]. 

Запропонована наступна концепція різних CAD засобів в якості основи для 

реалізації промислових вимог по цим системам і для співпраці з розробниками 

та постачальниками систем. Інтерфейси доступу різних системних ядер 

реалізуються з метою взаємодії мережі CAD-систем. Автори роботи [79] 
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підтримують ідею відкритої архітектури, пропонують стандартизувати 

інформацію в базах даних, наполягають на публікації програмних інтерфейсів. 

Вони також виступають за підтримку сучасними CAD-системами гетерогенної 

мережі програмних компонентів, які функціонують на апаратних засобах різних 

виробників.  

WEB-технології продовжують швидко зростати. Інтернет став доступним 

повсюди. Забезпечується здатність взаємодіяти з онлайн-інформацією. 

Інтеграція WEB-додатків і сервісів у програмне забезпечення CAD засобів має 

суттєве значення. Ідея WEB-орієнтованої розробки CAD-систем розвивається у 

роботі [80]. 

Результати роботи [81] підтверджують наступні два положення. WEB-

технології дозволяють розширювати функціональні можливості програмних 

засобів CAD та забезпечують учасників процесу проектування зручними 

засобами комунікацій для обговорення результатів проектування. 

Значну увагу дослідники приділяють розробці архітектури CAD-систем 

на основі єдиного інформаційного простору шляхом використання програмних 

продуктів різних виробників. Найчастіше пропонуються рішення на основі 

STEP стандарту (ISO 10303) [82] та використання додаткової системи для 

роботи з даними про виріб (PDM-систем (Product Data Management)). 

Відзначається нетривіальність опрацювання різнорідних форматів даних та 

наявність із цього питання не загальних рекомендацій, а конкретних 

документованих інструкцій та обов’язкове втручання користувача в процес 

обробки даних, що не сприяє належній комп’ютеризації. 

На цей час основні процеси проектування об’єктів машинобудування не 

підтримуються технологіями, які засновані на знаннях. З’являються лише 

окремі спроби у цьому напрямку. Програмні продукти CAD підтримують лише 

наперед обрані процеси [83]. Розглядається система FfCAD, яка опрацьовує 

процеси документо-орієнтованого інженерного проектування в середовищі, 

заснованому на знаннях, яке інтегрує CAD файли з технічними вимогами. Усі 

документи семантично анотовані та пов'язані між собою за допомогою 

структурованого фону онтології. Система FfCAD дозволяє отримувати 
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семантичні послуги. Даний підхід дозволяє організувати загальне управління 

проектуванням об’єктом машинобудування та не може слугувати основою для 

впливу на виконання конкретних проектувальних процедур 

Існують деякі САПР із достатнім функціоналом, що є доступними на 

ринку. Вони забезпечують управління цілим життєвим циклом об’'єктів 

машинобудування, Siemens PLM (Product Lifecycle Management) Software, 

наприклад. Проте таке програмне забезпечення є фінансово недоступним для 

підприємств, які орієнтовані на виробництво порівняно недорогих технічних 

об’єктів машинобудівного профілю невеликими партіями. У даний час такий 

стан є характерним для багатьох галузей. 

На сьогоднішній день багато опублікованих наукових робіт 

позиціонуються як розвиток САПР. У першу чергу нами були проаналізовані ті 

матеріали, в яких автори приділяли свою увагу розробці систем автоматизації 

програм проектування. Наряду з цим, розглядалися роботи, які присвячені 

створенню інформаційно-управляючих систем та розгляду різних аспектів 

щодо управління діяльністю організації. 

Що стосується дослідження наявності та протікання процесу управління 

проектуванням при розробці вище приведених САПР 

об’єктівмашинобудування, то можна зробити наступні висновки. Даному 

питанню приділяється недостатня увага в опублікованих наукових матеріалах. 

У них в основному розглядаються різні підходи до управління процесами 

діяльності в організації, причому процеси розглядаються відірвано від будівель 

та обладнання. Так автори роботи [84] описують застосування суб’єктно-

орієнтованого підходу, який по своїй суті визначає основні проблеми в нотації 

BPMN і пропонує їх уникнути, використовуючи новий додаток до неї – 

суб’єктний підхід S-BPN. Цей напрямок є перспективним, оскільки виконавці 

самостійно документують свою діяльність з урахуванням власного досвіду і не 

вимушені реалізовувати необґрунтовані регламенти. Дослідження, результати 

яких наводяться в роботі [85], присвячені застосуванню процесного підходу до 

управління діяльністю організації на основі представлення процесів діяльності 

в нотації SADT (Structured Analysis and Design Technique). Передбачається, що 
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це забезпечить поступальний розвиток, стабільний прибуток і значні 

конкурентні переваги організації. Автори пропонують виконувати організацію 

процесів діяльності по моделі TO-BE для підвищення ефективності управління 

ними. Але на чому вона основується та як її будувати відомостей немає. Існує 

багато таких праць, і в яких згадується модель TO-BE і її застосування для 

кращого управління діяльністю організацією [86, 87], але точна покрокова 

інструкція для її побудови чи хоча б зрозуміла для реалізації методика відсутні. 

У ході аналізу було виявлено, що існує нагальна необхідність 

комплексного вирішення вищевказаних проблем – створення 

повнофункціональної системи автоматизації проектувальних робіт. Надалі під 

системою автоматизації проектувальних робіт буде розглядатися сукупність 

програмно-інформаційних засобів, які допомагають виключити фахівця з 

контуру управління процесом проектування. Згідно до вимог комплексного 

підходу, компоненти системи й також їх взаємодія між собою повинні бути 

предметом для удосконалення. На основі цього положення необхідно 

автоматизувати весь процес проектування від розробки технічного завдання 

(ТЗ) до формування готового проекту та його передачу клієнту, а не тільки 

окремі проектувальні операції, як це має місце в наш час. 

Така повнофункціональна та самоуправляюча САПР забезпечить як 

автоматизацію виконання проектувальних операцій, так і автоматизацію 

управління допоміжними процесами діяльної проектної організації наряду з 

автоматизацією організації цілого процесу проектування як системи. 

1.5 Постановка задачі дослідження 

Згідно з аналізом існуючих підходів та методів, які можна застосувати 

до автоматизації проектувальних робіт, можна зробити висновок, що не існує 

універсального шляху вирішення наявних задач інформаційного забезпечення 

належної організації процесу автоматизованого проектування об’єктів 

машинобудування. 
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Незважаючи на широке застосування інформаційних технологій для 

розв’язання окремих задач, на сьогодні відсутній єдиний комплексний підхід до 

вирішення проблеми скорочення загальної тривалості виконання 

проектувальних робіт. Удосконалення інформаційної підтримки автоматизації 

виконання проектувальних робітзабезпечить автоматизовану та упорядковану 

організацію праці проектувальників, що в свою чергу зменшить час на 

виконання проектувальних робіт та підвищить продуктивність праці робітників 

проектної організації. 

Основне завдання дисертаційного дослідження полягає у розв’язанні 

задачі забезпечення належної організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування. 

Для реалізації завдання дисертаційного дослідження необхідно виконати 

наступні окремі задачі:  

– виконати аналіз інформаційних технологій, що використовуються 

під час проектування об’єктів машинобудування та дослідити сам процес 

проектування; 

– розробити інформаційну модель структури об’єкту проектування; 

– розробити інформаційну модель процесу проектування; 

– розробити інформаційну технологію та порядок функціонування її 

підсистем на основі створених інформаційних моделей та існуючих методів; 

– виконати програмну реалізацію інформаційної технології у вигляді 

КЗАПР та провести його апробацію в рамках діяльності проектних організацій. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі обґрунтовано актуальність застосування 

інформаційних технологій при реалізацій завдань зорганізації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. Проведено аналіз 

систем автоматизації проектувальних робіт як об’єкта спостереження. 

Проведено аналіз сучасного стану застосування інформаційних технологій при 

вирішенні задач автоматизації проектування об’єктів машинобудівного 
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профілю та представлення опису структури об’єктів машинобудування й 

подання опису процесів проектування. Встановлено, що розглянуті моделі та 

інструментальні засоби не можуть бути застосовані для вирішення задачі 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування, 

так як вони не вирішують поставлену задачу. Вирішення поставленої задачі 

розв’язання задачі забезпечення належної організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування потребує розробки комплексу 

моделей та відповідної інформаційної технології. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [2-5, 8, 15]. 
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РОЗДІЛ 2  

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРИ ОБ’ЄКТУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ 

Знання властивостей об’єкту автоматизації є основою для розробки 

довільної системи автоматизації. Для систем автоматизації проектувальних 

робіт таким об’єктом є об’єкт та процес проектування. Необхідно з’ясувати ту 

головну рису процесу проектування, використання якої дозволить 

комп’ютеризувати процес управління проектуванням об’єктів 

машинобудування довільної структури, оскільки від початку розвитку САПР 

[88] і до цього часу [89] розроблювані САПР орієнтовані на проектування 

окремих типів виробів. 

Будемо використовувати як вихідні положення роботи [64], які стали 

загально визнаними і використовуються також у [89]. У стислому вигляді вони 

зводяться до наступних принципових визначень. Проектування – процес 

створення опису нового об’єкту. Проект – сукупність документів, у яких опис 

об’єкту подано у потрібній замовнику формі. 

Проектування є першим та важливим етапом життєвого циклу об’єкту 

проектування з визначення основних компонентів проектованого об’єкту та 

самого процесу його проектування, що є складною задачею, вирішення якої 

можливе із застосуванням інформаційних технологій. 

У даному розділі розроблені моделі, які є підсистемами інформаційного 

забезпечення автоматизації проектувальних робіт при створенні опису 

структури об’єкту машинобудування та процесу проектування. 

Підрозділ 2.1 присвячено розробці інформаційної моделі опису структури 

об’єкту машинобудування, який проектується, та подано її представлення у 

двух формах. 

У підрозділі 2.2 проаналізовано існуючі методи розробки процесів 

діяльності та запропоновано єдиний підхід для створення опису процесів 

діяльності. 
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У підрозділі 2.3 встановлено загальні риси процесу проектування на 

різних стадіях та фазах його реалізації та запропоновано єдину інформаційну 

модель для опису процесу проектування різних об’єктів машинобудування. 

 

2.1 Розробка інформаційної моделі структури об’єкту проектування 

 

2.1.1 Опис концептуального моделювання структури об’єкту 

проектування. 

Найзагальніше визначення моделювання – це використання одного 

об’єкту (моделі) для визначення властивостей іншого об’єкту-оригіналу 

(об’єкту, який модулюється). 

Об’єкт M є моделлю об’єкту S. Об’єкт М може використовуватися для 

отримання необхідних відповідей на питання щодо S, тобто є описом об’єкту, 

що моделюється. Модель може бути повною. За таких умов вона відповідає на 

запити різних фахівців. Окремі моделі відображають тільки обмежене коло 

властивостей оригіналу. Наприклад, модель забезпечує фахівця інформацією 

для винесення судження, наприклад, про властивості устрою об’єкту, який 

моделюється, тільки шляхом їх прочитання, без можливості дізнатися щось 

додатково. Таке моделювання є структурним. 

Моделі можуть бути фізичними (наприклад, макет літака) або 

математичними (сукупність позначень об’єктів та їх властивостей, об’єднаних 

знаками математичних операцій). До них відносяться й інформаційні моделі. 

Будь-який текст (опис об’єкту), будь-який рисунок чи відео вважається 

інформаційною моделлю. Але серед цих інформаційних моделей доцільно 

виділити моделі, які є придатними для їх обробки машиною, оскільки саме вони 

дозволяють проводити з ними осмислені автоматизовані операції, наприклад, 

надавати інформацію щодо частин, із складається об’єкт, який моделюється. 

Інформаційна модель – це модель, яка представлена у вигляді даних про об’єкт, 

який моделюється. Така модель дозволяє оцінити коректність даних та/або 

верифікувати їх відповідність вимогам. 
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Згідно вищезазначеному, опис структури об’єкту машинобудування 

доцільно представити інформаційною моделлю. Застосовуючи методи 

математичної логіки, інформаційну модель можна представити у формальному 

вигляді. Формальну модель можна створити та перевірити комп'ютером – це 

рішення проблеми складності. У свою чергу, робота з такою моделлю є 

швидкою, легкою та дозволяє забезпечити умови інформаційної безпеки. 

Опис структури об’єкту машинобудування будемо здійснювати на основі 

системного підходу. Застосування системного підходу до проектування 

об’єктів машинобудування та їх компонент зумовлює необхідність 

застосування їх однорідного інформаційного опису. Вважаємо, що повна 

модель проектованого об’єкту – це модель, яка показує склад об’єкта, зв’язки 

між його компонентами та їх параметри. Дана модель містить також 

функціональну частину, яка пов’язує параметри, які є на вході та виході у 

компонент об’єкту проектування як системи із умови забезпечення значень 

вхідних та вихідних параметрів об’єкту. 

Компоненти об’єкту проектування – це підсистеми системи, за 

допомогою якихми моделюємо виконання необхідної функції, тобто певне 

призначенняу складі надсистеми. Підсистеми необхідні для представлення їх 

взаємодії між собою у системіта пояснення того, як система працює. 

Звичайно кожна підсистема за необхідності має своє ієрархічне розбиття: 

підсистема може розбиватися на свої підсистеми, функціональність яких 

визначається. Зазвичай кроки розбиття проводяться «зверху-вниз» для 

підсистем-систем, тобто підтримується декомпозиція функцій підсистеми. При 

проектуванні функціональне розбиття «зверху-вниз» зазвичай закінчується 

продуктивно: починаючи з деякого рівня підсистеми стають зрозумілими, тобто 

зрозуміло як потрібно виконувати функції цих підсистем.  

Враховуючи вищеописане, будемо вважати процес проектування об’єкту 

машинобудування продуктивним у тому випадку, коли кожне проектне 

рішення (сукупність прийнятих та/або обчислених значень параметрів) підлягає 

перевірці та контролю. Оскільки на початковому етапі проектування є єдиний 

офіційний документ – технічне завдання, тому необхідно виконувати 
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проектування за низхідною схемою. За параметрами об’єкту машинобудування, 

які наведені у ТЗ, виконується перевірка першого, так званого 

концептуального, проектного рішення. При цьому значення параметрів, які 

складають перший опис, використовуються для формування ТЗ на 

проектування компонент, які використані у поточному проектному рішенні. 

Такий механізм забезпечує при блочно-ієрархічному підході до проектування 

можливість постійного контролю та гарантованого забезпечення вимог ТЗ. 

Необхідно розробити таку модель проектованого об’єкту, яка б 

показувала як різні елементи взаємодіють між собою, щоб отримати необхідний 

ефект функціонування проектованого об’єкту як працездатної та цілісної 

системи. 

При створенні моделі проектованого об’єкту як системи важливо 

узгодити число окремих її елементів та їх взаємодію між собоюдля того, щоб 

вони відображали властивості об’єкту проектування так, як від них це 

очікується. Також потрібно формалізувати дану інформацію до рівня, який є 

достатнім для її машинної обробки, тобто розробити інформаційну модель 

(надалі модель) структури проектованого об’єкту.  

Перед тим, як створитимодель будь-якого об’єкту, потрібно виконати 

аналіз та визначити його функціональне призначення. Насамперед необхідно 

визначити вимоги до об’єкту проектування та необхідні обмеження. Першим 

кроком розробки моделі проектованого об’єкту є розробка концепції його 

функціонування, тобто які є елементи у його структурі та як вони взаємодіють 

між собою для виконання функцій за вимогами ТЗ.  

Опис структури об’єкту машинобудування – це модель, яка має 

відповідне призначення, тому вона повинна містити та робити доступною 

інформацію про опис структури проектованого об’єкту та її зміст як про 

кінечний об’єкт машинобудування в цілому, так і про його окремі компоненти.  

Для визначення структури проектованого об’єкту будемо 

використовувати ієрархічних підхід та блочно-модульне формування його 

опису. 
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Класичне визначення системи [64] говорить про те, що система 

складається з взаємодіючих одна з однією частин, і вона більше, ніж сума цих 

частин. Це класичне визначення системи є вірним. Система – це ціле, що 

складається з частин-підсистем, і сама може бути частиною цілого-надсистеми. 

Система сама входить частиною в надсистему та складається з частин-

підсистем. У ієрархії частини-підсистеми пов’язані між собою відношеннями 

«частина-ціле». Кожна система спочатку характеризується своєю основною 

функцією в якості частини надсистеми, а вже тільки потім – з яких вона 

складається частин, яка у неї конструкція, як вона влаштована. 

Усі визначення системи важливі та відіграють значну роль. Для розробки 

засобів автоматизації проектувальних робіт на основі ієрархічного підходу та 

використання способу блочно-модульного формування опису структури 

об’єкта машинобудування приймаємо наступне: система – це модель об’єкту 

машинобудування, яка показує склад об’єкту та зв’язки між його 

компонентами.  

Усі наступні кроки проектування доцільно виконувати за принципом 

поступової деталізації опису об'єкту машинобудування, який проектується. Цей 

опис розкладається «зверху-вниз» на більш прості та детальні частини. На 

кожному кроці проектований об’єкт представляється у вигляді набору обраних 

визначених компонент, які можуть бути як простими елементами, так і 

складеними компонентами. У свою чергу, підсистеми далі розкладаються на 

більш прості компоненти і т. д. Цей процес триває, поки всі складні компоненти 

не будуть представлені набором простих елементів. Описи компонент як із 

відомими, так і з невідомими параметрами, можуть бути на будь-якому кроці 

розкладання. Якщо описи компонент містять визначені параметри – це готові 

результати проектування. Невідомі параметри описів компонент визначаються 

з математичної моделі компоненти, яка проектується, шляхом параметричного 

синтезу. Таким чином, за результатами кожного кроку деталізації опису 

об’єкту, який проектується, ми маємо конкретні значення всіх параметрів, які 

використовуються. На цьому етапі можливі три варіанти: 
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1) сформований опис компоненти відповідає вимогам наявному ТЗ на 

проектування виробу (вузлу, механізму, агрегату тощо), тобто компонента 

складна, але вона вже існує; процес розробки припиняється й до проекту 

включається посилання на нього; 

2) сформований опис компоненти відповідає вимогам ТЗ до певної деталі; 

процес проектування закінчується та формується ТЗ на конструктивне 

опрацювання деталі; 

3) сформований опис компоненти відповідає підсистемі, устрій якої поки 

що на цей час невідомий; формується ТЗ на її проектування; параметри цього 

ТЗ уже пройшли системну перевірку на відповідність компоненти, яка 

проектується, своїй надсистемі. 

Кожне проектне рішення, яке реалізує задане ТЗ і включає обрані 

компоненти та їх параметри, фіксується в одному або декількох проектних 

документах одного й того ж або різних типів, кількість яких обмежена 

(креслення, текстовий документ, електронна модель, тощо). Через документи 

проектне рішення перевіряється, оцінюється та затверджується. 

Для того, щоб відтворити модель структури об’єкту машинобудування у 

пам’яті комп’ютерів необхідно для початку виділи, позначити та упорядкувати 

її підсистеми. Для цього доречно об’єднувати їх в категорії, групи, розряди, 

класи тощо. Послідовне втілення цього принципу є теоретико-множинним 

підходом, якого і буде дотримано надалі. У рамках цього підходу необхідно 

виділяти категорії, сутності/підсистеми та відношення між ними.  

Інформаційна модель структури об’єкту машинобудування складається з 

трьох категорій сутностей. До першої категорії належать сутності у вигляді 

таких проектних рішень, які вимагають подальших проектних рішень. Друга 

категорія представлена сутностями у вигляді проектних рішень, які дають 

результат у вигляді готового блоку, попередньо розробленого в інших 

проектах. Третю категорію складають сутності, які подаються як проектні 

рішення, результатом яких є стандартний або покупний виріб. 
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2.1.2 Частини інформаційного опису структури проектованого об’єкту 

машинобудування. 

Інформаційний опис структури об’єкту проектування повинен складатися 

з двухчастин і виконувати дві ролі. Перша роль пов’язана з метою опису саме 

об’єкту як такого, а друга – з управлінням процесом проектування об’єкту. 

Перша частина формалізує типове представлення систем S за блочно-

ієрархічним принципом. Таку частину інформаційної моделі застосовуємо для 

задач, в яких використовується взаємна підпорядкованість використовуваних 

елементів та закріплення за ними додаткових описів. 

Відповідно графічно розбиття опису структури об’єкту 

машинобудування, який проектується, із урахуванням зазначених категорій, 

представлено ієрархічними структурними діаграмами декомпозиції ТЗ на етапі 

процесу проектування проектованого об’єкту (рис. 2.1), декомпозиції функцій 

на етапі призначення конструкції виконуваній функції (рис. 2.2) та 

декомпозиції компонент до детального повного опису об’єкту проектування 

(рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.1 – Структурна діаграма ієрархічної декомпозиції ТЗ 

Після завершення декомпозиції ТЗ на проектування неіснуючих 

компонент об’єкту проектування необхідно перейти до етапу декомпозиції 

функції. При наявному ТЗ встановлюємо функцію, виконуємо її розбиття. Для 

виконання кожної підфункції призначаємо відповідну конструктивну 
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компоненту. Перевіряємо виконання функції. Якщо компонента не існує, то на 

її проектування складаємо ТЗ.  

У результаті отримаємо повний детальний повний опис компонент 

структури проектованого об’єкту машинобудування. 

 

Рисунок 2.2 – Структурна діаграма ієрархічної декомпозиції функції 

 

Рисунок 2. 3 – Блочно-ієрархічний опис об’єкту проектування 

Використання формальних моделей описів компонентів системи є 

характерним для опису структури системи. Тим самим структурні описи – це 

документовані в комп'ютерних формах проектні рішення. 

Усі описи містять як однакові частини для всіх типів компонент, так і 

специфічні. Причому в описі всі застосовувані компоненти виступають у якості 

індивідів. 
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Індивід – це індивідуальний, унікальний об'єкт, який існує у фізичному 

світі у випадку аналізу або передбачається до виробництва у випадку 

проектування. Індивід – об'єкт, який має деяку протяжність в просторі (тобто 

розмір, довжину, ширину, висоту, радіус тощо) і в часі (тобто від моменту, коли 

він почав існування, до моменту часу, в який він перестав існувати).  

Використовуючи теорію множин будемо описувати індивіди компонент 

системи. Множина складається з відповідних індивідів. У свою чергу індивід 

характеризується певними та визначеним набором властивостей (атрибутів). 

Найбільш поширеним формалізмом опису даних саме і є модель «об’єкт-

атрибут». Згідно цьому індивіди описуються індивідуальними ознаками – 

атрибутами. 

У моделі структури об’єкту машинобудування індивід – це будь-яка 

компонента структури проектованого об’єкту на будь-якому рівні розкладання, 

яка описується відповідним достатнім набором даних, придатним для машинної 

обробки.  

Достатнім набором необхідної інформації для опису компонент 

структури об’єкту машинобудування, який проектується, вважаємо таким, який 

представлено кортежем (2.1) з визначеним набором відповідних атрибутів: 

 

𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟 = {
𝑖𝑑𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟, 𝑖𝑑𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡, 𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟𝑁𝑎𝑚𝑒, 𝑖𝑑𝑃𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟, 𝑆𝑝𝑒𝑐,

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡, 𝐹𝑖𝑙𝑒𝑁𝑎𝑚𝑒
},  (2.1) 

 

де ObjStr – опис проектованого об’єкту машинобудування;  

idObjStr – ідентифікатор елементу опису (він не залежить від 

ідентифікатору даного опису в базі даних інформаційної системи);  

idProject – ідентифікатор проекту, для якого формується опис об’єкту 

проектування;  

ProjectName – назва проекту;  

ObjStrName – назва елементу опису проектованого об’єкту 

машинобудування;  
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idPObjStr – ідентифікатор батьківського елементу опису об’єкту, до складу 

якого відноситься даний елемент опису об’єкту проектування;  

Spec – специфікація елементу об’єкту проектування;  

Component – стан, який описує належність даного елементу опису до 

складу елементу опису об’єкту проектування більш вищого рівня ієрархії; 

FileName – файл, який містить додатковий структурований та 

неструктурований опис специфічних властивостей компоненти. 

Кортеж (2.1) є основною формою інформаційної моделі структури 

об’єкту проектування. Оскільки він є прикладом використання об’єкт-

атрибутного формалізму, його вигляд є найпридатніший для його реалізації у 

вигляді реляційної бази даних. 

Для кожного ієрархічного рівня конструкції створюється окрема папка. 

Структура папок повторює структуру об’єкта проектування. До кожної папки 

доступ надається відповідальному за об’єкт проектувальнику та його керівнику 

із розподіленням повноважень. 

Після ухвалення проектного рішення щодо проектування об’єкта для його 

компонент формуються окремі папки, у які поміщаються ТЗ на їх проектування 

та необхідні файли вихідних даних. Папка – це робоче місце обробки 

відповідної інформації за проектною моделлю, яка включає структурну та 

функціональну частини, визначаються параметри які є на вході та виході у 

підсистеми моделі об’єкту проектування як системи із умови забезпечення 

значень вхідних (Х) та вихідних (Y) параметрів об’єкту. 

Основую другої частини опису компоненти є її модель (2.2). 

 

𝐸 = (𝑋, 𝑌, 𝐹),     (2.2) 

 

де Е – функціональний опис елементу об’єкта проектування; X – значення 

вхідних параметрів; Y – значення вихідних параметрів; F – система рівнянь із 

аргументами X та Y. 
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Розглянемо об'єкт проектування на і-му ієрархічному рівні, який 

представляється його структурною моделлю (рис. 2.4) та описується 

функціональною моделлю (2.3). 

 

Рисунок 2.4 – Структурна модель об'єкта проектування 

і-ого ієрархічного рівня 

 

Y = F(X)      (2.3) 

 

де Y – значення вихідних параметрів об’єкта проектування; 

X – значення вхідних параметрів об’єкта проектування. 

Наприклад, один із об’єктів і-го ієрархічного рівня представлений своїми 

структурною та функціональною моделями на наступному (і+1)-му 

ієрархічному рівні. Нехай цей об’єкт представляється структурою, яка показана 

на рисунку 2.5 та функціональною моделлю (2.4). 

 

Рисунок 2.5 – Структурна модель об'єкта проектування 

 (і+1)-ого ієрархічного рівня 
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{
 
 

 
 

𝑥1 = 𝑋
𝑥2 = 𝑓12(𝑥1)
𝑥3 = 𝑓13(𝑥1)
𝑥4 = 𝑓2(𝑥2)
𝑥5 = 𝑓3(𝑥2)
𝑥5 = 𝑌 }

 
 

 
 

,      (2.4) 

 

Для проектування на (і+2)-му ієрархічному рівні першого із об’єктів 

(рис. 2.5) формуємо ТЗ наступного змісту: для об’єкту (рис. 2.6) із 

функціональністю (2.5) підібрати елементи, утворити структуру та визначити 

значення їх параметрів так, щоб забезпечити функціональність (2.5). 

 

Рисунок 2.6 – Структурна модель об'єкта проектування 

 (і+2)-ого ієрархічного рівня 

 

𝑌1 = 𝐹1(𝑋), 

𝑌2 = 𝐹2(𝑋),      (2.5) 

 

Така процедура, бажано паралельна у часі, виконується для всіх 

елементів об'єкта, який представлено на рисунку 2.5. 

Для об’єкта, що розглядається на рисунку 2.4, вважається попередньо, що 

він спроектований та дане проектне рішення приймає статус «Ухвалено». 

Після того, як за аналогічною процедурою буде спроектовано всі 

елементи (рис. 2.5), проектне рішення для об’єкта проектування і-го 

ієрархічного рівня (рис. 2.4) отримає статус «Прийнято».  

Для об’єктів проектування, які складаються з конструктивно оформлених 

елементів, елементів попередньо розроблених у інших проектах, стандартних 

або покупних елементів, проектне рішення затверджується відразу. 
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Після підстановки у систему рівнянь значень вхідних та вихідних для 

системи параметрів значень параметрів опису готових елементів, які розроблені 

для інших проектів або є покупні в описах виробів, знаходимо значення всіх 

інших параметрів, які і приймаються за проектне рішення. Для всіх елементів, 

для яких значення вхідних та вихідних параметрів було знайдено, складаються 

технічні завдання на їх проектування й увесь цикл повторюється. 

Затверджуються прийняті проектні рішення після того як затверджуються 

всі проектні рішення, які знаходяться нижче в ієрархії. 

У результаті розроблено інформаційну модель структури об’єкту 

машинобудування, яка не залежить від складу та структури об’єкту та 

формується динамічно в процесі проектування. 

 

2.2 Теоретичні основи опису процесівдіяльності в організації 

 

На даний момент проектування та реалізація процесів відповідної 

діяльності відбувається в декілька етапів, на кожному з яких використовуються 

окремі засоби представлення даних. Розглянемо найрозповсюдженіші з них. 

Моделювання інформаційного процесу здебільшого забезпечується 

нотацією BPMN [90], яка є найбільш популярною для опису процесів 

діяльності, оскільки дана система умовних графічних позначень підтримує 

лише набір концепцій, необхідних для моделювання структури процесів 

діяльності. Опис аспектів стосовно інших етапів життєвого циклу знаходиться 

поза зоною підтримки BPMN. 

Формальний опис процесу діяльності виконують шляхом використання 

пі-числення [91] – алгебри процесів, яка основана на посиланні повідомлень 

процесами. Опис повідомлень описується за допомогою каналів. У даному 

підході детальний опис діяльності між повідомленнями залишається поза 

увагою та незабезпечений відповідним інструментарієм. Це, в свою чергу, 

зменшує точність і повноту опису процесів діяльності. 

Управління реалізацією виробничих процесів здійснюється на основі 

BPEL-мови формального опису процесів діяльності та протоколів їх взаємодії 
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між собою. Реалізовані засоби інформаційних технологій (ІТ) на цій основі є 

головним механізмом автоматизації управління процесами діяльності. Але для 

цього кожний раз заново потрібно виконувати повний цикл розробки засобів ІТ. 

Використання розглянутого набору засобів опису процесів діяльності 

передбачає вимоги до наявності висококваліфікованого персоналу в даній 

області, достатню кількість ресурсів для досягнення узгодженості між усіма 

складовими використовуваних технологій та їх практичної реалізації. Такого 

роду система інформаційних технологій не дозволяє гнучкої автоматизованої 

зміни при внесенні корективів на фазі її практичного використання та 

управління нею. 

Виходячи з вищесказаного, можна  зробити висновок, що наявні методи 

опису процесів діяльності не дозволяють програмно визначати їх показники для 

виконання їх аналізу. 

Таким чином, доцільною є розробка єдиної технології для управління 

процесами діяльності на усіх етапах їх життєвого циклу в одному 

інформаційному середовищі. Дана розробка забезпечить об’єднання процесів 

діяльності між собою в одне ціле. Це дозволяє синхронізувати модель і самі 

процеси діяльності в режимі реального часу. 

Процес діяльності доцільно розпочати та аналізувати за допомогою 

функціонального аналізу, наприклад за визнаною методикою IDEF0. 

Застосування даної методики передбачає використання спеціальної графічної 

нотації (рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Контексна діаграма процесу діяльності 
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Аналіз діаграми (рис. 2.7) показує, що вона містить складові, які пов’язані 

з процесом обробки предмету праці відповідно до технологічного процесу. 

Деталізуємо та доповнимо розглянуту схему інформацією про виконавців та 

засобами обліку часу виконання процесу для перетворення функціональної 

діаграми у структурну діаграму робочого місця, на якому у процесі діяльності 

реалізується функція організації (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Структура забезпечення робочого місця організації  

при реалізації процесу діяльності 

Інформація загальна для усіх процесів складає відомості про час 

виконання, виконавця, керівника, завдання, методику та виконуваний 

технологічний процес та специфічна, що зумовлена особливостями 

використовуваних технологій на робочому місці. Згідно цьому будь-який 

процес описуємо формулою (2.6), загальну інформацію по процесу – формулою 

(2.7), специфічну інформацію по процесу – формулою (2.8). 

 

𝑃𝑑 = {𝐼𝑔; 𝐼𝑠𝑝}, (2.6) 

 

де Рd – опис процесу; 

Ig – загальна інформація про процес; 

Isp – специфічна інформація про процес. 
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𝐼𝑔 = {

𝑖𝑑; 𝑃𝑁𝑎𝑚𝑒; 𝑃; 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘; 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘; 𝑉𝑅; 𝑇𝑜𝑣𝑎𝑟; 𝐶𝑆;
𝑃𝑎𝑟𝐼𝑎𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖; 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑉𝑦𝑚𝑜𝑔𝑦; 

𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎;𝑀𝑒ℎ𝑎𝑛𝑖𝑧𝑚; 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡;  𝑇𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ; 

∆𝑇; 𝐸𝑥𝑝; 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛; 𝑆𝑢𝑉; 𝑇𝑜𝑅; 𝑇𝑒𝑐ℎ

},(2.7) 

 

де id – ідентифікатор процесу, забезпечує доступ до параметрів процесу в 

базі даних; 

PName – назва процесу, визначає коротко суть процесу, виводиться в 

позначенні процесу в графічній нотації та віконних формах електронних 

описів; 

P – назва функції, яка описує стан процесу в формальній формі; 

Vlasnik – власник процесу або перша особа, яка приймає принципові 

рішення відносно показників процесу та способів його реалізації; 

Analitik – аналітик/провідний фахівець, який виконує детальну розробку 

процесу; 

VR – вихідні ресурси, під якими в залежності від виду процесу, вважаємо 

матеріали, енергію, інформацію, робітників, фінанси тощо, у необхідній якості 

та кількості для реалізації технологічного процесу; 

Тovar – товар, що може бути у вигляді виробу або послуги, який є 

результатом процесу діяльності; 

СS – controlsystem, програма, яка виконує роль системи управління 

процесом; 

ParIakosti – документ, у якому описані параметри, що контролюються 

призначеною особою; 

NormVymogy – перелік нормативних документів, які містять загальні 

вимоги до технологічного процесу та товару; 

Machinа– машина, яка використовується для реалізації технологічного 

процесу; 

Mehanizm – механізм, який використовує виконавець для здійснення 

технологічного процесу; 

Tstart – час початку виконання процесу; 
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Tfinish – час закінчення виконання процесу; 

∆T – тривалість виконання процесу, розраховується як ∆T = Tfinish - Tstart; 

Exp –виконавець процесу; 

PDescription– опис виконуваного технологічного процесу; 

SuV – керівник виконання процесу; 

ToR – технічне завдання на виконання процесу; 

Tech – методика виконання процесу. 

 

 𝐼𝑠𝑝 = {𝑆𝑡1;  𝑆𝑡2; … ; 𝑆𝑡𝑛}, (2.8) 

 

де St1, St2, …, Stn – додаткові параметри, які є специфічними для 

конкретного процесу і визначаються предметною областю. При практичній 

реалізації специфічна інформація в реляційній структурі під’єднується до 

загальної зв’язком типу «один-до-одного». 

У теорії систем та системному аналізі оперують поняттям «система», якщо 

є необхідність акцентувати увагу на спеціалізації системи, то оперують іменами 

«підсистема» та «надсистема», щоб відмітити їх місце в загальній ієрархії. 

Даний термінологічний підхід застосовуємо й для процесів. Усі процеси та їх 

складові іменуємо процесами. У випадку необхідності акцентуємо увагу, що 

процес складений або простий. Але до всіх них застосовуємо один і той же 

підхід їх опису. Опис простого процесу містить конкретні значення параметрів. 

У описі складного процесу приводяться підсумкові дані про ресурси, які 

використовують усі підпроцеси даного процесу. 

Модель процесу діяльності розробляється у 3 етапи: 

1. Ескізне проектування – узагальнений концептуальний опис процесу 

діяльності та призначення головних показників першим керівником або 

власником даного процесу діяльності.  

2. Технічне проектування – розробка найбільш важливих підпроцесів 

та розподілення ресурсів між ними аналітиками та/або відповідальними 

виконавцями. 
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3. Робоче проектування – детальний опис кожного процесу діяльності 

та визначення всіх його показників аналітиком. 

Такий розподіл забезпечує за діяння фахівців у відповідності до їх 

компетенцій у діяльності організації та прав у інформаційній системі 

організації. 

Наведені змістовні описи етапів проектування не визначають форму, у якій 

виконується опис. На організацію та процеси діяльності у ній відповідно 

основних положень системного аналізу може бути декілька точок зору. 

Відповідно до них та цілей, які переслідують їх носії, доцільними можуть бути 

різні форми опису процесів. Розробляти їх усі окремо недоцільно. Якщо 

поставити за мету описати процес так, щоб задовольнити вимоги фахівців 

відносно процесів на усіх етапах їх життєвого циклу, то доцільним становиться 

відразу розробити комплексний опис, методику та процес переходу від одного 

до іншого і забезпечити його системну підтримку. 

Змістовний опис процесу діяльності в текстовій формі є єдиною та 

самодостатньою формою опису процесу діяльності, проте не є зручним для 

виконання окремих операцій обробки інформації, наприклад, формування 

складу та структури процесу діяльності як системи. Таку операцію краще 

виконувати у формі структурованої інформації. Для концептуального аналізу 

доцільно зосередитися на графічній формі представлення інформації або 

табличній формі відображення розподілу ресурсів. Синтаксичний аналіз 

зручніше здійснювати в формульній формі. Для програмної реалізації 

інформацію доцільніше подавати в XML форматі самодокументованої 

структурно-алгоритмічноїформи представлення інформації. Тому, на кожному з 

раніше описаних трьох етапів використовується декілька окремих форм 

представлення однієї і тієї ж інформації для досягнення однозначного її 

розуміння та забезпечення зручності її опрацювання. Вони представлені 

змістовною, графічною, формульною та структурно-алгоритмічною формами 

представлення інформації. Їх еквівалентність наведена в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 Основні форми опису процесів діяльності 

Змістовний 

опис 

Формульний 

опис 
Графічний опис Структурно-

алгоритмічний опис 

Зв’язок між 

процесами 
+ або *  – 

Простий 

процес 
Р1 

 

<process name="P1"> 

<partnerLink name="c" 

partnerLinkType="standart" 

myRole="P1"/> 

</process> 

Складний 

процес 
[Р1] 

 

<process name="P1"> 

<partnerLink name="c" 

partnerLinkType="complex" 

myRole="P1"/> 

</process> 

Послідовні 

операції 
Р1 + Р2 

 

<sequence …"> 

<invoke name=" P1" ... /> 

<invoke name=" P2" ... /> 

</sequence> 

Паралельні 

операції 
Р1 * Р2 

 

<flow ...> 

<invoke name=" P1" ... /> 

<invoke name=" P2" ... /> 

</flow> 

Вибір I(c; P1; P2) 

 

<if name="x1"> 

<condition> "1" 

</condition> 

<invoke name="P1" ... /> 

<else> 

< invoke name="P2" ... /> 

</else> 

</if> 

Цикл R(c; P1 + P2) 

 

<repeatUntil> 

<sequence> 

<invoke name="P1 + P2"... 

/> 

</sequence> 

<condition> 

x1 < 3 

</condition> 

</repeatUntil> 

Повідомлення M 
 

<message>… 

</message> 
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Запропонований підхід оперує лише процесами діяльності, а всі інші 

необхідні компоненти розглядаються як їх аргументи. Не виділяючи специфіки, 

процеси діяльності розподіляємо на процеси виконання робіт (P), аналізу 

ситуації (I), організації повторного виконання процесів діяльності (R) та 

посилання повідомлень (M). 

Загальний процес діяльності описується сукупністю окремих 

взаємопов’язаних процесів діяльності. Умовно позначимо різні процеси P1, P2, 

P3, …, Pn, які є простими та описані у роботі [11]. Для позначення складеного 

процесу або групи процесів використовуємо квадратні дужки, наприклад, – [P1]. 

Вони можуть виконуватися як окремими працівниками, так і цілими 

підрозділами організації, і, навіть, делегуватися іншим організаціям. Взаємодію 

процесів діяльності пропонується описувати за допомогою вищезазначених 

форм представлення інформації. Порядок виконання процесів може бути як 

послідовним (2.9), так і паралельним (2.10), залежно від характеру виконуваних 

робіт. 

 

 𝑃1 + 𝑃2 (2.9) 

 

де Р1 – процес, що виконується першим; 

Р2 – процес, що починає виконуватися після завершення Р1; 

+ – ознака виконання процесів діяльності послідовно. 

 

 𝑃1 ∗ 𝑃2 (2.10) 

 

де Р1 – процес, що виконується першим; 

Р2 – процес, що починає виконуватися одночасно з Р1; 

* – ознака виконання процесів діяльності паралельно. 

У ситуації, що потребує вибір варіанту реалізації за умовою процесу 

застосовується примітив вибору (2.11). 
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 𝐼 = (𝑐;  𝑃1;  𝑃2) + 𝑃3 (2.11) 

 

де І(…) – оператор вибору; 

c – умова для здійснення вибору; 

; – роздільник операторів; 

Р1 – перехід до виконання процесу діяльності Р1, якщо умова не 

виконується; 

Р2 – перехід до виконання процесу діяльності Р2, якщо умова виконується; 

Р3 – процес, що починає виконуватися після здійснення вибору. 

Для опису ситуацій повернення роботи на доопрацювання 

використовується примітиву повтору (2.12). 

 

 𝑅(𝑐; 𝑃1) (2.12) 

 

де R(…) – покажчик оператора повернення; 

c – умова для здійснення повернення; 

; – роздільник операторів; 

Р1 – результат виконання процесу діяльності Р1. 

 

2.3 Розробка інформаційної моделі опису процесу проектування об’єктів 

машинобудування 

 

Процес проектування будемо розглядати як систему, в якій на вході 

проектувальник отримує від замовника технічне завдання (ТЗ), розробляє та 

приводить до необхідної форми проектне рішення згідно нормативній 

документації, застосовуючи обчислювальну техніку, а на виході результатом 

виступає готовий проект  у вигляді готової проектної документації (ПР)  

(рис. 2.9). 

Відповідно до вимог принципу декомпозиції [92, 93] головну функцію 

системи проектування будемо розглядати як сукупність послідовно 

реалізованих стадій: розробити ескізний проект, розробити технічний проект, 
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розробити робочий проект. Оскільки на виробництві проекти, окремі стадії 

проектування та проекувальні операції не є однотиповими по суті робіт, що 

виконуються, то пропонується представити їх однотиповими інформаційними 

моделями як фази виробничого процесу. Даний концептуальний погляд 

розповсюджуємо на всі фази процесу проектування. Це дозволяє застосовувати 

й одну методологію до всього процесу проектування: від стадій проектування 

до виконання окремих проектувальних процедур. 

 

Рисунок 2.9 – Загальна системна модель розробки проекту 

Виробничий процес проектного підрозділу по розробці кожного з 

проектів описуємо як сукупність процесів проектування протягом усіх стадій 

(2.11): 

 

𝑀𝑃 = ⋃ 𝐷𝑃𝑘
𝐾
𝑘=1 ,      (2.11) 

 

де  MP – опис усього виробничого процесу; 

DPk – опис окремого процесу проектування; 

K – кількість процесів проектування.  
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Сукупність описів окремих процесів проектування DРk, які входить в 

модель (2.11), розглядаємо також як сукупність описів прийнятих стадій 

проектування (2.12): 

 

𝑀𝑃 = 𝑃𝑇𝑜𝑅 ∪ 𝑃𝑆𝑃 ∪ 𝑃𝐸𝑃 ∪ 𝑃𝑊𝑃,    (2.12) 

 

де  РToR – опис процесу виконання стадії розробки, погодження, 

затвердження технічного завдання та формування його електронного аналога; 

РSP – опис процесу виконання стадії ескізного проектування; 

РEP – опис процесу виконання стадії технічного проектування; 

РWP – опис процесу виконання стадії робочого проектування. 

Процес кожної стадії розбивається на етапи у відповідності до 

технологічного маршруту проектування, які описуються формулою (2.13): 

 

𝑃𝑆𝑃 = ⋃ 𝑃𝑆𝑖
𝑘𝑠𝑠
𝑖=1 ;        

𝑃𝐸𝑃 = ⋃ 𝑃𝑆𝑖
𝑘𝑒𝑠
𝑖=1 ;      (2.13) 

𝑃𝑊𝑃 = ⋃ 𝑃𝑆𝑖
𝑘𝑤𝑠
𝑖=1 ,      

 

де  kss – кількість етапів ескізного проектування; 

kes – кількість етапів технічного проектування; 

kws – кількість етапів робочого проектування; 

РS – опис процесу окремого етапу. 

Кожен етап розбиваємо на проектувальні процедури та представляємо 

виразом (2.14): 

 

𝑃𝑆 = ⋃ 𝑃𝐷𝑃𝑗
𝑘𝑝
𝑗=1

,     (2.14) 

 

де  РDРj – опис процесу кожної проектувальної процедури; 

kp – кількість проектувальних процедур в одному етапі проектування. 
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Опис процесу виконання кожної проектувальної процедури формується з 

описів процесів виконання проектувальних операцій (2.15): 

 

𝑃𝐷𝑃𝑗 = ⋃ 𝑃𝐷𝑂𝑒
𝑘𝑜
𝑒=1 ,    (2.15) 

 

де  PDOe – опис процесу проектувальної операції; 

ko – кількість проектувальних операцій в одній проектувальній процедурі. 

Будемо вважати, що кожна проектувальна процедура виконується за 

схемою: фаза планування, фаза проектування, фаза контролю та розглядається 

як система зі скінченою кількістю станів [93]. Це дозволяє моделювати її за 

допомогою наборів кортежів і розробити на цій основі програмно-інформаційні 

засоби [94, 95].  

Технологічний ланцюг виконання проектувальної операції, який 

відповідає вимогам ЄСКД (Єдина система конструкторської документації) і 

впроваджений у виробництво, розглядається як сукупність операцій розробки, 

перевірки,нормоконтролю, техконтролю та затвердження. 

У теорії виробничих процесів існує аналогічна до проектування 

класифікація процесів. Розглядаються відповідно стадії, як найбільш 

довготривалі, та виробничі процедури, як такі, які найбільш швидкоплинні і 

протягом яких виконуються технологічно закінчені виробничі процеси. 

Особливість проектування полягає у тому, що у процесах виконання 

проектувальнихпроцедур задіяно декілька фахівців. Так, наприклад, при 

розробці креслення, у якому фіксується проектне рішення у графічній формі, 

беруть участь п’ять фахівців: сам проектувальник (конструктор), його 

безпосередній керівник (керівник групи або бригади), нормоконтролер, 

технолог і керівник проектного підрозділу або головний конструктор проекту. 

Їх взаємодія показана нарисунку 2.10. 

Кожен із кроків, зазначених на рисунку 2.10, передбачає можливість 

доопрацювання проектного рішення або проектного документу, схема якого 

показана на рисунку 2.11. 
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Рисунок 2.10 – Графічний опис ідеального виконання  

проектувальної процедури 

Розглянемо детально проектувальну процедуру [Р0] розробки креслення на 

виробництві. Даний процес є складеним. Він включає декілька кроків: розробка 

проектувальником креслення – Р1, перевірка повноти виконання його роботи 

керівником – Р2, нормоконтроль – Р3, технологічний контроль – Р4, 

затвердження креслення головним конструктором проекту – Р5 та передача 

замовнику – Р6. Це і є змістовний опис виконання даного процесу діяльності. 

Його графічний опис представлено на рисунку 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Графічний опис реального виконання графічно  

документованої проектувальної процедури 

Після завершення розробки технічного рішення, яке представлено 

кресленням, воно передається на перевірку керівнику. У разі некоректності 

технічного рішення з точки зору виконання об’єктом проектування 

функціонального призначення, креслення повертається проектувальнику на 

доопрацювання. У іншому випадку, креслення направляється паралельно на 

технологічний контроль та нормоконтроль. Після отримання правильно 

розробленого та оформленого креслення дане проектне рішення затверджується 

і система розпочинає виконання наступних проектувальних операцій згідно 

запланованого порядку виконання. У противному випадку головний 

конструктор проекту повертає роботу проектувальнику на доопрацювання. 
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Даний цикл відбуватиметься знову та знову, до його успішного завершення. 

Формульний опис вищезгаданого процесу діяльності має наступний  

вигляд (2.16). 

 

[𝑃0] =   

= (𝑃1 + 𝑃2 + 𝐼1 ((𝑃3 = 𝑇𝑅𝑈𝐸)&(𝑃4 = 𝑇𝑅𝑈𝐸); 𝑃1;(((𝑃3 + 𝐼2((𝑃5 = 𝑇𝑅𝑈𝐸);  𝑃1; 𝑃5)) ∗

(𝑃4 + 𝐼3((𝑃5 = 𝑇𝑅𝑈𝐸); 𝑃1; 𝑃5))))) + 𝐼4((𝑃6 = 𝑇𝑅𝑈𝐸)? ; 𝑃1; 𝑃6)) (2.16) 

 

Розглянемо формульну форму запису розглядуваного процесу у процесі її 

формування програмними засобами. Кожен процес описується одним рядком. 

Для запису групи паралельно виконуваних процесів застосовується 

табульований відступ, окремий для кожного рівня вкладенності. Вид формули 

(2.16) є прийнятним для її аналізу програмними засобами і недостатньо 

зручним для візуального аналізу. Такий наліз виконуєтьсяза допомогою 

модифікованого текстового редактора, який виконує структурний аналіз 

формули (рис. 2.12). 

XML-опис генерується автоматично для забезпечення програм управління 

процесами в інформаційній системі самодокументованими вихідними даними. 

Запропоновані авторами ідеї можна адаптувати відповідно до 

використовуваних технологій розробки процесів діяльності з метою 

розширення їх функціональних можливостей. 

Отримані результати є розвитком ідеї авторів, що опубліковані в роботі 

[11] і, як виявилося, придатні не тільки для опису процесів проектування, але й 

інших процесів, які пов’язані з виконанням довільних виробничих завдань. 
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Рисунок 2.12 – Структурно-алгоритмічна форма представлення формули (2.16) 

Для різних проектувальних процедур склад виконуваних робіт буде 

різним. Наприклад, технічне завдання, креслення, розрахунки мають різну 

кількість кроків проходження контрольних заходів. Тому проектувальну 

операцію представимо сукупністю відповідних виробничих операцій, на 

виконання яких плануються виробничі завдання (2.17): 

 

PPOe = ⋃ PVz
Kz
z=1 ,      (2.17) 

 

де PPOe– опис процесу виробничої операції; 
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PVz – опис процесу виробничого завдання; 

kz – кількість виробничих завдань в одній виробничій операції. 

Інформаційна модель опису процесу виконання виробничої операції 

представлено наступним кортежем (2.18): 

 

𝑃𝐼𝑡 = 〈
𝑖𝑑,𝑀𝑎𝑖𝑛𝑇𝑎𝑠𝑘, 𝐷𝑆, 𝐽𝑜𝑏, 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛,

 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ, 𝑅𝑑𝑏, 𝐷𝑜𝑛𝑒, 𝐾𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠
〉,   (2.18) 

 

деPIt – опис процесу виконання виробничої операції; 

id – ідентифікатор конкретного виробничого процесу, під час якого 

процедура реалізується; 

MainTask – посилання на виробничу операцію більш високого рівня, 

частина якої виконується на даній фазі реалізації проекту; 

DS – параметр, що фіксує статус даної виробничої функції по ступеню 

готовності проектного рішення; 

Job – посилання на вид проектувальної роботи, яка виконується: 

розрахунки, виконання креслень, розробка текстових документів тощо; 

Person – посилання на дані про виконавця процесу; 

Tstart – час початку виконання даної виробничої операції; 

Tfinish – час закінчення виконання даної виробничої операції; 

Rdb – позначення належності даної виробничої операції до складеної 

проектувальної операції у проекті, виконання якого обліковується у даній 

проектувльній процедурі; 

Done – позначення, яке характеризує готовність виконання відповідного 

виду робіт; 

Kworks – кількість доопрацювань по певному виду роботи. 

Після завершення відповідного виду проектувальних робіт та зміни в базі 

даних параметру Done на «готовий» працівник передає свої результати на 

наступний крок проектувальної операції. У разі виявлення помилок завдання 

повертають Виконавцю на доопрацювання та змінюють статус готовності у 

параметрі Done на протилежний. Після доопрацювання вся процедура 
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відбувається заново, але кожне доопрацювання заноситься в параметр Kworks 

для аналізу якості роботи працівників, досконалості методик та програмних 

засобів проектування. 

Опис проектувальної процедури, результати якої фіксуються у вигляді 

креслення, а модель зображена на рисунку 2.13, описується наступними 

кортежами: 

 

Рисунок 2.13 – Опис виконання проектувальної процедури розробки креслення 

як сукупності виробничих операцій певними кортежами в базі даних 

Дана інформація обліковується у базі даних. Вона дозволяє відтворювати 

на моніторах керівників та менеджерів проектів поточний стан справ і є 

основою для прийняття ними управлінських рішень. Крім того, аналіз такої 

інформації, накопиченої при виконанні ряду конкретних проектів є основою 

формування бази знань для перспективного та поточного планування процесів 

виконання  проектувальних робіт. 

У результаті встановлено загальні риси процесу проектування на різних 

стадіях та фазах реалізації проектування як виробничого процесу, застосовуючи 

системний аналізу до ньогота розроблено інформаційну модель процесу 

проектування на основі блочно-ієрархічного підходу за методом «зверху-вниз» 

з використанням аксіоматичного підходу та застосування теорії множин. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Розроблено інформаційну модель структури об’єкту 

машинобудування, яка не залежить від складу та структури об’єкту та 

формується динамічно в процесі проектування.  
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2. Запропоновано комплексний опис процесів; різні за формою, але 

сумісні за змістом, описи процесів доповнюють один одного, забезпечують 

реалізацію вирішуваних задач від початкового етапу концептуального 

моделювання процесів до супроводження їх виконання, управління та 

удосконалення. Єдина модель забезпечує автоматизації роботи виконавців із 

різними рівнями повноважень, забезпечує однозначність розуміння ними 

виконуваних завдань та зручність узгодження різних складових опису при 

коригуванні моделі. 

3. Встановлено загальні риси процесу проектування на різних стадіях 

та фазах реалізації проектування як виробничого процесу, застосовуючи 

системний аналізу до ньогота розроблено інформаційну модель процесу 

проектування на основі блочно-ієрархічного підходу за методом «зверху-вниз» 

з використанням аксіоматичного підходу та застосування теорії множин. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [1, 2, 7, 11-14, 19, 20]. 

  



84 

 

РОЗДІЛ 3  

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

АВТОМАТИЗИВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

3.1 Розроблення концептуальних основ створення систем автоматизації 

проектувальних робіт 

 

Існує достатньо багато аспектів аналізу поняття проектування, як процесу 

створення опису ще не існуючого об’єкту. Основна дискусія направлена на 

з’ясування питання про співвідношення в ньому наукової та евристичної 

складових [96]. 

Не долучаючись до цих дискусій необхідно зауважити, що всі аспекти 

проектування є важливими, усі досягнення в удосконаленні проектування із 

будь-якого аспекту є корисними для подальшого розвитку інженерної 

діяльності. Із огляду на автоматизацію проектувальних робіт найбільш 

суттєвим є розгляд проектування як виробничого процесу та цей погляд 

здобувач разом з колегами поступово відстоюють, опрацьовуючи різні його 

аспекти, наприклад [1]. 

Оскільки автоматизація – це головний засіб підвищення продуктивності 

виробництв, то є потреба дослідити її основи, з’ясувати суть і застосувати до 

розробки засобів автоматизації проектувальними роботами зокрема. Ця 

проблема постала в зв’язку з не зовсім коректним визначенням поняття 

автоматизації у комп’ютеризованих інформаційних системах, де поняття 

автоматизації визначається через ступінь використання комп’ютерних 

технологій у процесах обробки інформації. У машинобудуванні, хімічній та 

інших галузях промисловості витіснення людської праці при обробці предмету 

праці називається механізацією. За умови повної механізації переходять до 

автоматизації [97] – витіснення людини з контуру управління машиною, яка 

здійснює керування машиною, що виконує процес обробки предмету праці. 
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Автоматизація виробництва – це такий процес у його розвитку, при якому 

функції контролю та управління, які раніше виконувалися людиною, 

передаються технічним пристроям – засобам автоматизації. 

Отже, необхідно запропонувати структуру автоматизованих систем, що є 

придатною для застосування в системах обробки інформації. 

Графічно перехід від ручного виконання виробничих операцій до 

автоматизованого традиційно зображується так, як показано на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Суть процесу праці при різних типах виробництва 

Із огляду на корінну суть автоматизації як впливу управляючої машини 

на машину, яка виконує обробку предмету праці, процес використання 

обчислювальної машини до обробки даних неможливо назвати автоматизацією, 

оскільки це лише механізація процесу обробки даних. Загалом не прийнято 

механізацію конкретизувати типом використовуваної машин, наприклад, 

тракторизація. Із огляду на широке розповсюдження комп’ютерів та 

підтримання тенденції їх впровадження у виробничі процеси у сенсі механізації 

припустимо використання поняття комп’ютеризації, тим більш, що такий 

термін достатньо поширений, але зміст його, на превеликий жаль доки не було 

конкретизовано.  
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Окремого розгляду заслуговує з’ясування суті процесу управління. До 

цього процесу прийнято в економічних дисциплінах включати дуже багато 

аспектів, які загалом висвітлюють важливі питання з точки зору 

функціонування виробничих підприємств, але не є конструктивними з точки 

зору практичної реалізації процесу управління в автоматизованих 

інформаційних системах.  

Шляхом аналізу численних публікацій прийнято рішення обрати 

наступне визначення поняття управління [98]. 

Під управлінням будемо розуміти процес організації такого 

цілеспрямованого впливу на деяку частину середовища, називану об'єктом 

управління, у результаті якого задовольняються потреби суб'єкта, 

взаємодіючого із цим об'єктом. 

Процес управління – це інформаційний процес, що полягає в зборі 

інформації про хід процесу, передачі її в пункти нагромадження, зберігання й 

обробці, аналізі отриманої, накопиченої й довідкової інформації, ухваленні 

рішення на основі виконаного аналізу, виробленні відповідного керуючого 

впливу й доведенні його до об'єкта керування. Ця позиція підтримується у 

роботах [63, 99-103]. 

Не зважаючи на принципово правильне відображення взаємозв’язку 

людини, системи управління, машини та предмету праці на схемі, яка наведена 

на рисунку 3.1, дана структура не може бути конструктивно використана для 

конкретної реалізації автоматизованої системи виробництва. У термінах 

методології IDEF0 [104] доцільно автоматизоване виробництво представити 

структурою, яка наведена на рисунку 3.2. 

При розробці вищеописаної структури враховано, що складові 

виробництва виділяються як окремі об’єкти як відповідь на дотримання 

принципу спеціалізації в організації виробництва [105-107]. Окремо 

розглядається робоча зона, в якій вихідні ресурси (вхід) перетворюються за 

рахунок прикладених зусиль у готовий продукт (вихід). Цим реалізується 

головне функціональне призначення розглядуваного об’єкту. Робочий процес 

має більшу продуктивність, якщо зусилля виробляються машиною. Зібрані дані 
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про параметри входу, виходу та робочої зони збираються підсистемою 

контролю, можливо, попередньо опрацьовуються та передаються в підсистему 

управління. Додатково збираються дані про машину, яка здійснює робочий 

процес, тобто надає зусилля до робочої зони. 

 

Рисунок 3.2 – Структура автоматизованого виробництва  

Із підсистеми контролю за протіканням процесів у виробничій системі 

дані надходять до системи управління, де виконується аналіз поточної ситуації. 

За умови перевищення значень контрольованих параметрів понад встановлену 

норму, управлінські команди надходять до робочої зони, робочої машини та 

підсистеми контролю за станом виробництва. 

По ступеню контролю й керування виробництвом технічними засобами 

прийнято виділити такі рівні автоматизації. 

Локальна автоматизація – автоматизація окремих апаратів, машин, 

технологічних операцій. Проводиться, коли керування процесами, внаслідок 

їхньої складності або швидкоплинності, практично не доступно людині-

оператору. При цьому враховується економічна ефективність впровадження 

автоматичних пристроїв і вимоги техніки безпеки й екології. До часткової 

автоматизації відноситься так само автоматизація управлінських робіт.  
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Комплексна автоматизація передбачає автоматизацію технологічної 

ділянки або усього підприємства, які функціонують функції як єдиний 

комплекс. Комплексна автоматизація підприємства охоплює всі виробничі 

функції відповідних структур підприємства. Вона доцільна при застосуванні 

надійного безвідмовного устаткування. 

Повна автоматизація – це вищий щабель автоматизації, при якому всі 

функції контролю й управління виробництвом на рівні підприємства 

передаються технічним засобам. На сучасному рівні розвитку техніки повна 

автоматизація практично не застосовується, тому що функції прийняття рішень 

та вибору об’єкту їх застосування  в цей час залишаються за людиною. 

Таким чином, автоматизація виробництва передбачає його максимальну, 

а бажано, повну механізацію. Технологія визначає необхідну конструкцію й 

режими роботи засобів механізації, а так само завдання, які необхідно 

вирішувати при автоматизації технологічного процесу. Дані положення є 

загально визнаними та підтверджуються роботами [108-113]. 

Проектування, як виробничий процес, передбачає розробку проекту 

об’єкту машинобудування, на який є у наявності технічне завдання. Зрозуміло 

без доказу, що це є одиничне виробництво, – немає ніякої потреби та 

доцільності розробляти той самий проект, на відміну від матеріального 

виробництва, результат якого може знадобитися неодноразово. 

Одиничне виробництво передбачає використання універсального 

обладнання для виконання виробничих операцій. Це доведено всією практикою 

промисловості та оприлюднено в наступних роботах [105-107,114]. 

Це означає, що розроблювана система автоматизації проектувальних 

робіт повинна бути універсальною по використанню та максимально 

насиченою інструментарієм: моделями, методами, процесами та програмами, 

які реалізують виконання проектувальних робіт. 

Дане положення, отримане на основі багаторічного досвіту різних видів 

виробництв, указує на характер розроблюваних систем автоматизації 

проектувальнихробіт як універсальних і стимулює припинення дискусій із 

цього приводу, які вже півсторіччя не припиняються, наприклад [115]. 
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Ураховуючи структуру автоматизованих виробничих систем загального 

призначення та специфіку систем проектування як виробничих пропонується 

систему автоматизації проектувальних робіт розробляти з урахуванням 

структури, яка запропонована на рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Структура системи автоматизації проектувальних робіт 

Система автоматизації проектувальних робіт передбачає взаємну роботу 

персоналу проектної організації з комплексом програмно-інформаційних 

засобів. 

На відміну від виробничих процесів обробки сировини, процеси обробки 

інформації при проектуванні принципово неможливо виконати без участі 

проектувальників. Із огляду на це передбачена участь проектувальників та їх 

керівників у контурі управління програмних засобів проектування та 

програмних засобів системи управління. 

Необхідно розробити інформаційну технологію організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування у вигляді 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт (КЗАПР). КЗАПР – це 

програмно-інформаційний засіб, використання якого фахівцями проектної 
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організації забезпечить налагоджену та безперервну організацію праці при 

проектуванні об’єктів машинобудування. 

Маючи на увазі використання комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт для створення кожного разу нових об’єктів не доцільно 

та неможливо доводити ступінь автоматизації до 100%, крім створення опису 

стандартних та уніфікованих деталей і блоків, модулів усталеного 

застосування. 

 

3.2 Розробка функціональної моделі комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт 

 

3.2.1 Аналіз процесу проектування у стані «AS IS». 

Проектування можна розглядати з різних сторін і виділяти різні аспекти. 

Можна зустріти різні види проектування: інтегроване, наскрізне, оптимальне, 

конкурентне тощо. Будемо розглядати проектування як виробничий процес. 

Спостереження за роботою проектувальників та конструкторів 

машинобудівних підприємств, аналіз організаційних та нормативних 

документів дозволяє представити деякий умовний та простий процес 

проектування як пакет прецедентів (рис. 3.4) – сукупність процесів і осіб, які їх 

виконують або взаємодіють із ними. 

Керівник проектної групи (конструкторського бюро, проектної 

організації) при наявності технічного завдання аналізує його та ініціює початок 

процесу проектування обраною групою працівників. Він є особою 

зацікавленою в результативності проектування і затверджує його результати. 

Частину своїх повноважень із консультування проектувальника, 

контролювання його роботи, управління процесом проектування делегує 

керівнику нижчого рівня – відповідальному. Крім відповідального результати 

роботи проектувальника перевіряють відповідні фахівці на дотримання 

нормативних вимог до проектної документації та вимог технологічних процесів 

виробництва проектованого об’єкту. Проектувальник не тільки розробляє 

проект як опис проектованого об’єкту, а й усуває виявлені під час перевірок 
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помилки, за наявності доопрацьовує запропоноване проектне рішення, а, 

можливо, і переробляє заново. 

 

Рисунок 3.4 – Діаграма сценарію прецедентів діяльності  

у проектній організації з проектування 

Із метою об’єктивного аналізу виробничого процесу проектування 

розглянемо його як діаграму послідовностей прецедентів у рамках одного 

сценарію проектування.  

На цьому виді діаграм вказують часові осі діяльності усіх суб’єктів та 

об’єктів задіяних у процесі досліджуваної діяльності. У деякий момент часу від 

одного об’єкту до іншого посилається повідомлення.  

При організації процесу проектування типовий термін «передавання 

повідомлення» від виконавця_2 до виконавця_1 слід розуміти так, що крім 

власне повідомлення, тобто виробничого завдання, також передаються технічне 

завдання та необхідна для його реалізації проектна документація. Передача 

повідомлення займає певний час tT . На підставі цього твердження схема 

передачі повідомлення повинна виглядати наступним чином (рис. 3.5). 



92 

 

 

Рисунок 3.5 – Часова діаграма передачі повідомлення 

Фактично розглядуваний процес розпочинається у час Т0 і закінчується у 

час Т1=Т0+tT . 

Із огляду на те, що перехід системи проектування від стану «As Is» до 

стану «To Bе» буде виконуватися шляхом комп’ютеризації технологічного 

процесу проектування на основі інформаційних мереж, то проміжок часу 

передачі повідомлення буде значно меншим тривалості роботи по виконанню 

проектувальної роботи tj , тобто tT << tj. На підставі цього співвідношення 

приймаємо, що tT = 0. У подальшому «вектор» передачі повідомлення будемо 

зображати горизонтально, тобто без затримки у часі. 

Із урахуванням вказаного припущення наявний стан проектування 

виглядає так, як показано на рисунку 3.6. 

Діаграма послідовностей деталізує досліджуваний сценарій у часі. Процес 

розпочинається у деякий момент часу Т0, коли узгоджене та затверджене 

технічне завдання на проектування об’єкту машинобудування потрапляє до 

проектного підрозділу.  

Керівник підрозділу аналізує технічне завдання з точки зору специфіки 

проектувальної роботи пов’язаної із конкретним об’єктом машинобудування, 

передає технічне завдання до архіву, призначає відповідального виконавця і 

передає йому копію технічного завдання. 
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Відповідальний виконавець аналізує технічне завдання з точки зору суті 

та обсягу проектувальної роботи, призначає для виконання проектувальної 

роботи конкретного виконавця і передає йому технічне завдання. 

Проектувальник аналізує технічне завдання і виконує роботу із 

формування проектного рішення. Потім, можливо через деякий час, належним 

чином оформляє проектну документацію.  

Оформлене проектне рішення перевіряється відповідальним виконавцем 

на відповідність технічному завданню. 

Проектна документація після цього потрапляє на нормоконтроль, після 

чого проектне рішення перевіряється на технологічність. 

При перевірці та контролі проектних рішень та проектної документації 

можливі випадки виявлення помилок, недоробок, невідповідностей вимогам, 

оскільки при виконанні роботи людиною неможливо уникнути впливу 

суб’єктивного фактору. Процеси доведення проектного рішення до вимог 

технічного завдання та умов виробництва, а проектної документації до 

нормативних вимог показані як ітераційні цикли з поверненням проекту на 

доопрацювання. 

Останнім етапом розробки є затвердження проекту керівником, передача 

його до архіву і у встановленому порядку замовнику у момент часу Tn.  

Встановлено, що кожен із фахівців, які задіяні у проектуванні, розпочинає 

роботу через деякий час, виконує її за певний час, а потім через проміжок часу 

відправляє результати наступному виконавцю. Затримки можуть бути 

зумовлені як виробничою необхідністю (необхідність закінчити виконання 

попередньо розпочатої роботи, необхідність виконати роботу з вищим 

пріоритетом, організаційною неузгодженістю) або суб’єктивними факторами.  

Усі види виконуваних робіт мають певні наслідки. Досвід показує, що не 

всі вони рівнозначні у силу різних об’єктивних та суб’єктивних обставин. Так є 

роботи достатньо прості й контролюється сам факт їх виконання. Роботи з 

проектування підлягають обов’язковій перевірці. 
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Рисунок 3.6 – Діаграма стану процесів проектування «As Is» 

Розглянемо виконання першого типу робіт. Виділимо фрагмент схеми на 

рисунку 3.6, який показує процес виконання роботи, яка не перевіряється. 
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Наприклад, це буде аналіз технічного завдання відповідальним фахівцем, за 

реалізацію у проекті якого він відповідає (рис.3.7).  

Введемо наступні позначення: 

tJ – час виконання роботи по здійсненню процесу (у даному випадку аналізу 

технічного завдання); 

td1 – затримка часу перед виконанням роботи; 

td2 – затримка часу після виконанням роботи. 

 

Рисунок 3.7 – Діаграма виконання неконтрольованої роботи 

При цьому загальний час виконання такої роботи визначається за 

формулою (3.1): 

 

∆𝑡𝐽1=∆𝑡𝑑1 + ∆𝑡𝐽 + ∆𝑡𝑑2,     (3.1) 

 

Розгорнута схема роботи по здійсненню процесу проектування, 

результати якого перевіряються, контролюються та затверджуються, на 

прикладі послідовності процесу проектування та процесу перевірки з 

введеними позначеннями інтервалів часу показана на рисунку 3.8. 

tJt – час виконання роботи по здійсненню процесу перевірки результатів 

проектування. 

td1t – затримка часу перед виконанням перевірки. 
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td2t – затримка часу після виконанням перевірки. 

tJa – час виконання роботи по здійсненню процесу переробки – 

виправлення недоліків за результатами перевірки проекту.  

td1а – затримка часу перед виконанням переробки; 

td2а – затримка часу після виконанням переробки. 

 

Рисунок 3.8 – Діаграма виконання контрольованих видів робіт 

Інтервал часу на виконання роботи, яка перевіряється або контролюється, 

визначається за формулою (3.2): 
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∆𝑇𝐽2 = ∆𝑡𝑑1 + ∆𝑡𝐽 + ∆𝑡𝑑2 + 

+∑ (∆𝑡𝑑1𝑡 + ∆𝑡𝐽𝑡 + ∆𝑡𝑑2𝑡)𝑙
𝑘
𝑙=1 + ∑ (∆𝑡𝑑1𝑎 + ∆𝑡𝐽𝑎 + ∆𝑡𝑑2𝑎)𝑙

𝑘−1
𝑙=1 ,  (3.2) 

 

де k – кількість перевірок або контролів; 

l – поточний індекс ітерації перевірки. 

Інтервал часу на виконання розглянутого процесу проектування 

визначається за формулою (3.3): 

 

∆𝑇𝐽 = ∑ ∆𝑇𝐽1𝑖 + ∑ ∆𝑇𝐽2𝑖
𝑛2
𝑖−1

𝑛1
𝑖−1 ,     (3.3) 

 

де n1 – кількість робіт, результати яких не перевіряються (у прикладі, 

якому відповідає рисунок 3.6 n1=4); 

n2 – кількість робіт, результати яких перевіряються або контролюються (у 

наведеному прикладі n2=3); 

i – поточний номер виконуваної роботи. 

При багатопроцедурній розробці проекту сумарний інтервал часу 

визначається на основі графа діаграми Ганта по самому довгому шляху, який 

називають критичним. Цей шлях визначається алгоритмічно і алгебраїчною 

формулою фіксованої форми не визначається. 

Осереднене значення показника ТJ для груп проектованих об’єктів 

одного типу є об’єктивним показником для характеристики проектної 

організації у стані «As Is». 

 

3.2.2 Обґрунтування переходу процесу проектування у стан «ToBe». 

Зменшення значення показника Тj, тобто скорочення часу на реалізацію 

процесу проектування може бути досягнуто за рахунок реалізації наступних 

заходів: 

1. Виключення затримок td2 шляхом звільнення виконавця від 

функції передачі результатів своєї роботи за призначенням. 
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2. Виключення або суттєве скорочення затримок td1 шляхом 

покращення планування процесів та належної диспетчеризації виробничих 

завдань на проектувальні роботи. 

3. Скорочення часу проектування та операцій перевірки і контролю 

tj, який є основним часом виконання робіт із проектування, за рахунок 

комп’ютеризації цих процесів. Таке рішення виконує суттєву роль у підвищенні 

якості проектної документації і достатньо вагому у підвищенні якості 

проектних рішень. 

Діаграма послідовностей процесів у сценарії проектування у стані «To Be» 

з урахуванням наведених рекомендацій 1-3 приведена на рисунку 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Діаграма стану процесів проектування «To Be» 

Для зображеного на рисунку 3.9 сценарію проектування виключені 

затримки td1 та td2. Тривалість та зміст робіт на етапах проектувальної роботи 

та перевірки її результатів не впливають на суть удосконалення процесу 

проектування. Змінювати його склад та підтверджену практикою 

промисловості послідовність недоцільно до повноцінного виключення людини 
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із цього процесу. Скорочення тривалості процесу за рахунок виключення 

підпроцесів та оцінки ефекту від цього за формулою (3.2) не викликають 

ускладнень. 

 

3.2.3 Функціональна модель комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт. 

Використовувана до цього часу графічна нотація UML підтримує 

розробку інформаційних систем лише за схемою «знизу-вверх» – висхідна 

розробка [117, 118]. 

Такий підхід не дозволяє виконувати контроль вимог, які сформульовані 

для інформаційної системи, яка розробляється. Тому для розробки системи 

автоматизації проектувальних робіт скористаємося підходом функціонального 

моделювання систем IDEF0, який передбачає виконання розробки за низхідною 

схемою. 

Як факт сприймаємо існуюче положення про те, що розроблювана 

система на вході сприймає технічне завдання на проектування об’єкту 

машинобудування і видає на виході повний опис об’єкту у вигляді комплекту 

проектної документації. Проектування виконують фахівці, а їхні керівники 

виконують функції управління. Зазначений підхід до організації проектування 

відображає схема найвищого ієрархічного рівня, що показана на рисунку 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Функціональна схема виконання проектувальних робіт 
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Основним шляхом удосконалення роботи проектної організації є 

застосування комп’ютерної техніки та мережного обладнання для передавання 

частини функцій (в ідеальному випадку усіх функцій), які виконує людина, 

програмно-технічним засобам. За комплексом програмно-технічних засобів, які 

складають основу (на яких функціонує) система автоматизації проектувальних 

робіт, передбачено закріплення нижчеописаних функцій. 

1. Комп’ютеризована підтримка організації проектування та 

конструювання технічних об’єктів машинобудівного профілю. 

2. Комп’ютеризована підтримка управління персоналом та програмно-

технічними засобами в процесі проектування. 

3. Комп’ютеризована підтримка управління діями проектувальників та 

процесами роботи програмних засобів в процесі виконання проектувальних 

процедур. 

Функціональна модель даного комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт як декомпозиція загальної схеми показана на 

рисунку 3.11. 

Центральне місце у ній займає робоча зона, у якій є попередній опис 

об’єкту машинобудуваннята з’являється наступний – більш детальний. Тим 

самим реалізується процес проектування відповідного об’єкту або окремої його 

частини. 

На обрану робочу зону проектувальник впливає програмно-технічними 

засобами комп’ютера через мережу (телекомунікаційне обладнання).  

На роботу проектувальника впливає його керівник. Управлінський вплив 

відбувається як поза межами системи проектування, так і в самій системі 

керівник може змінювати результати роботи підлеглого. 

За станом опису об’єкту проектування слідкує підсистема контролю. При 

необхідності вона сповіщає підсистему управління для прийняття необхідних 

дій. У випадках непередбачених ситуацій підсистема управління перекладає 

відповідальність на керівника. 

Підсистема управління за результатами роботи підсистеми планування 

інформує виконавців про заплановані для них завдання, потім попереджає про 
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наближення строків виконання і нарешті вчасно передає на виконання 

завдання. 

 

Рисунок 3.11 – Функціональна модель роботи комплексу засобів  

автоматизації проектувальних робіт  

За командами, які подають керівники та проектувальники, програмами, які 

виконуються у КЗАПР, за оброблюваною інформацією слідкує підсистема 

захисту інформації і відповідно до прийнятої стратегії та тактики забезпечення 

інформаційної безпеки приймає необхідні рішення та виконує заплановані дії.  

Усі підсистеми використовують дані із єдиного репозитарію та зберігають 

дані у ньому. Це дозволяє за необхідності просто об’єднати дані етапу 

проектування із даними інших етапів життєвого циклу об’єкту 

машинобудування. 

 

3.3 Процес функціонування управляючої підсистеми 

 

Процес функціонування управляючої підсистеми системи автоматизації 

проектувальних робіт є основою функціонування програмних засобів. 
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Запропонована функціональна модель (рис. 3.11) за умови самоуправління та 

використання власних механізмів виконання дій набуває форми, яка показана 

на рисунку 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Контекстна діаграма функціонування комплексу засобів  

автоматизації проектувальних робіт  

Зважаючи на проектування кожного разу нового об’єкту машинобудування 

(нової структури та виконуваних функцій), неможливо наперед передбачити всі 

можливі логічні схеми проектування та відповідні процеси роботи підсистеми 

управління проектуванням. Навіть для одного об’єкту, його компонент різного 

ступеню складності та різних структур будови, які наперед невідомі, 

неможливо запропонувати фіксований порядок проектування та його 

програмну реалізацію. 

Разом із тим очевидно, що підсистема управління повинна проходити 

через деяку кількість фіксованих станів, у яких виконується аналіз поточної 

ситуації та приймаються відповідні рішення про шляхи продовження того чи 

іншого процесу, як виробничого процесу проектування, так і допоміжного 

процесу (перекодування, переформатування тощо). 

Така поведінка підсистеми реалізується в моделях скінчених автоматів, на 

основі яких і пропонується реалізуват інформаційну технологію обробки 

поточних даних як про проектування об’єктів машинобудування, так і про 

процеси його формування та взаємодію складових людино-інформаційно-

програмних комплексів. 

За прийнятою методикою проектування скінчених автоматів було 

виконано декомпозицію моделі з рисунку 3.12, яка набуває наступного вигляду 
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(рис. 3.13), де ТЗі– стан структури об’єкту проектування; СПрi – стан 

відповідного процесу проектування згідно реалізації виробничих завдань. 

 

Рисунок 3.13 – Декомпозиція скінченого автомата першого рівня 

Дана декомпозиція передбачає, що скінчений автомат переходить у новий 

стан за будь-якої зміни процесу проектування та зміни довільних компонент у 

структурі об’єкту проектування. Автомат працює асинхронно за циклічною 

схемою зі зворотнім шляхом. Для виконання переходів (дій з проектування та 

управління) підключаються додаткові автомати для виконання своїх власних 

переходів. Така методика виключає проблему невизначеності стану: 

можливість виконання всіх переходів та попадання в усі необхідні стани. Для 

виключення необхідності запам’ятовувати всі попередні команди та стани 

вводяться вектори станів структури об’єкту проектування та станів процесів. 

Скінчений автомат, який опрацьовує стани проектів, має структуру, що 

показана на рисунку 3.14. Скінчений автомат, який опрацьовує дії 

проектувальників із реалізації процесів проектування представлено на 

рисунку 3.15. 

Для цих моделей овалами позначені стани, лініями – переходи (виконувані 

дії), причому в надписах першими вказані умови, а другими – дії, які при них 

виконуються. 
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Рисунок 3.14 – Модель скінченого автомату, який опрацьовує  

формування проектів 
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Рисунок 3.15 – Модель скінченого автомату, який опрацьовує  

команди проектувальників 

Запропонована лінійна послідовність станів та дій гарантує виконання всіх 

дій та попадання в усі стани. Однокроковий характер роботи автоматів 

забезпечує однорідність їх функціонування та можливість застосування до 

проектування об’єктів довільної структури. 

3.4 Розробка інформаційної моделі обробки  

інформації при проектуванні 

3.4.1 Основи роботи запропонованого комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт. 

За визначенням національного стандарту 22487–77 «Проектування 

Автоматизоване. Терміни та визначення» системи автоматизованого 
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проектування – це комплекс засобів автоматизації проектування, 

взаємопов’язаних із необхідними підрозділами проектної організації або 

колективом спеціалістів – користувачів системи, які виконують автоматизоване 

проектування. 

На основі вище приведеного визначення запропоновано наступну 

концептуальну схему функціонування комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт (рис. 3.16). КЗАПР складається з певного набору засобів 

обчислювальної техніки, який орієнтований на підтримку вирішення тих задач, 

на які налаштована система проектування. 

Це положення можна розглядати як факт, оскільки кожна система 

автоматизації проектувальних робіт має свою галузеву специфіку проектування 

(виробництво автомобілів, літаків, пароплавів, верстатів, об’єктів озброєння, 

меблів тощо) із урахуванням перспектив розвитку. Також враховано, що 

технічні засоби КЗАПР є матеріальними носіями зберігання та використання 

інших видів забезпечення функціонування КЗАПР. 

КЗАПР, як система, що реалізує інформаційну технологію проектування, 

має у своєму складі обслуговуючий персонал (рис. 3.16). Він надає послуги, які 

підтримують роботу запропонованого КЗАПР. Обслуговуючий персонал 

включає в себе: 

– керівника, який організовує та забезпечує працездатність всієї системи в 

цілому; 

– декілька підрозділів, які реалізують комплекс робіт для підтримки 

працездатності КЗАПР та для її розвитку за визначеними напрямками. 

КЗАПР взаємодіє з зовнішнім середовищем в основному в двох 

напрямках.  
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По-перше, КЗАПР постійно повинен удосконалюватися, налаштовуватися 

на все нові вимоги, тобто розвиватися [116]. У цьому напрямку розробники 

КЗАПР отримують технічні завдання на удосконалення існуючих та створення 

нових процедур проектування через керівника або уповноваженого працівника 

(правий блок на рис. 3.16). Також вони виконують розробку відповідного 

методичного, інформаційного та програмного забезпечення й передають його 

для тестування та подальшого використання. 

По-друге, КЗАПР взаємодіє з організаціями проектувальників (лівий блок 

на рис. 3.16), у кожного з яких є певні повноваження. На вищому рівні такої 

організації знаходиться головний керівник. Ця людина відповідає за цілий 

проект, встановлює граничні строки його виконання, здійснює стратегічне 

планування та зовнішні комунікації, розподіляє ресурси. Головний конструктор 

проекту також знаходиться на вищому рівні управління, але він має інші 

обов'язки. Ця людина виконує концептуальне проектування (приймає системні 

рішення), визначає напрямки пошуку проектних рішень для компонент об’єкту, 

який проектується, контролює найбільш відповідальні проектувальні 

процедури. Середній рівень формують керівники груп, які спеціалізуються на 

проектуванні окремих об’єктів та підсистем, що входять до складу об’єкту, 

який проектується. Вони приймають проектні рішення в межах своїх 

компетенцій, формують технічні завдання на проектування підсистем середньо-

низького рівня в структурі об’єкту проектування, також можуть самі 

виконувати проектувальні процедури. Співробітники, які знаходяться на 

нижчому рівні ієрархії проектної організації, виконують окремі проектувльні та 

конструкторські операції. 

Одна особа в межах виконання одного проекту може мати декілька рівнів 

повноважень. Наприклад, якщо організація має достатньо фінансових ресурсів, 

вона може найняти двох співробітників в якості головного керівника і 

головного конструктора проекту. У противному випадку, організація наймає 

одного працівника, який поєднує обов'язки обох цих посад. Організація 

виконання робіт в межах проектної організації у вигляді окремих заходів має 

широке поширення та надає можливість участі однієї особи в різних заходах. 
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На вхід запропонованого КЗАПР надається технічне завдання – ТЗ 

(рис. 3.16), що є ознакою формування нового процесу проектування. Усі 

уповноважені співробітники організації, які зареєстровані в КЗАПР та 

отримали визначені повноваження, взаємодіють із цим процесом проектування. 

Для задоволення своїх потреб (виконання функціональних обов’язків, 

проектувальних робіт, завдань і т. д.) проектувальники використовують усі 

доступні резерви як організації так і КЗАПР. 

Технічне завдання  підлягає системному аналізу, під час якого 

встановлюється відповідність об’єкту машинобудування, який за ним 

проектується, тій технічній системі, у якій він буде функціонувати. Лише при 

наявності відповідності умов ТЗ умовам функціонування вказаної системи 

проект підлягає розробці. У противному випадку технічне завдання 

доопрацьовується. Описана процедура називається зовнішнім проектуванням і 

виконується один раз як окрема дія. 

Усі наступні кроки проектування доцільно виконувати за принципом 

поступової деталізації опису технічного об'єкта машинобудівного профілю, 

який проектується [69]. Цей опис розкладається «зверху-вниз» на більше прості 

частини. На кожному кроці об’єкт машинобудування, який проектується, 

представляється у вигляді набору визначених компонент, які можуть бути як 

простими елементами, так і складними підсистемами. У свою чергу, підсистеми 

далі розкладаються на більше прості компоненти і т. д. Цей процес триває, поки 

всі складні компоненти не будуть представлені набором простих елементів. 

Описи компонент як із відомими, так і з невідомими параметрами, можуть бути 

на будь-якому кроці розкладання. Якщо описи компонент містять визначені 

параметри – це готові результати проектування. Невідомі параметри описів 

компонент визначаються з математичної моделі компоненти, яка проектується, 

шляхом параметричного синтезу. Таким чином, за результатами кожного кроку 

деталізації опису об’єкту, який проектується, ми маємо конкретні значення всіх 

параметрів, які використовуються. На цьому етапі можливі три варіанти: 

1) сформований опис компоненти відповідає вимогам наявному ТЗ на 

проектування виробу (вузлу, механізму, агрегату тощо), тобто компонента 
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складна, але вона вже існує; процес розробки припиняється й до проекту 

включається посилання на нього; 

2) сформований опис компоненти відповідає вимогам ТЗ до певної 

деталі; процес проектування закінчується та формується ТЗ на конструктивне 

опрацювання деталі; 

3) сформований опис компоненти відповідає підсистемі, устрій якої 

поки що на цей час невідомий; формується ТЗ на її проектування; параметри 

цього ТЗ уже пройшли системну перевірку на відповідність компоненти, яка 

проектується, своїй надсистемі. 

Кожне проектне рішення, яке реалізує задане ТЗ і включає обрані 

компоненти та їх параметри, фіксується в одному або декількох проектних 

документах одного й того ж або різних типів, кількість яких обмежена 

(креслення, текстовий документ, електронна модель, тощо). Через документи 

проектне рішення перевіряється, оцінюється та затверджується. 

На розробку кожного документу формується виробниче завдання. 

Відповідний співробітник призначається для виконання кожного виробничого 

завдання, що реалізується протягом виробничої операції. Кожна виробнича 

операція, яка включає в себе виконання проектувальних робіт, має свої власні 

строки виконання. Деякі з них можуть бути завершені протягом декількох 

годин; інші можуть тривати протягом декількох робочих змін і т. д. Кожна 

виробнича операція формується відповідним керівником у запропонованій 

системі з можливістю її коригування. 

 Інші компоненти КЗАПР (технічне, програмне, методичне та інші види 

забезпечення), а також задіяний обслуговуючий персонал, не створюють 

ускладнень для формування їх інформаційних описів і достатньо часто 

розглядаються в літературі по базам даних у якості прикладів [119,120]. 

На підставі проведеного аналізу процесу проектування сформовано 

наступну модель інформаційної підтримки цього процесу (рис. 3.17), деТЗ – це 

технічне завдання, ПрД – проектна документація, ДРПр – реалізований проект, 

ПСПр – поточний стан проекту, В – виконавець проектувальник, З – замовник. 
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Рисунок 3.17 – Концептуальна модель інформаційних потоків 

 при проектуванні з використанням КЗАПР 

Архів (рис. 3.17, Архів) – це місце доступу до проектної інформації з метою 

підтримки всіх наступних етапів життєвого циклу об’єкту машинобудування. 

ТЗ (рис. 3.17, ТЗ) фіксується в системі та приводиться виконавцем (рис. 3.17, В) 

до форми, яка прийнята в обраній інформаційній технології проектування. За 

результатами проектування формується повний опис об’єкту, який 

проектується, із використанням пакету прикладних програм проектування 

 (рис. 3.17, блок А) та передається у поточний стан проекту (рис. 3.17, ПСПр). 

Цей процес підлягає контролю та управлінню. Потім формується проектна 

документація реалізованого проекту (рис. 3.17, ДРПр). Відповідно до вимог ТЗ 

опис об’єкту, який проектується, трансформується в форму, яку вимагає 

замовник (рис. 3.17, З) і передається йому як проектна документація 

(рис. 3.17, ПрД). 

 

3.4.2 Організація взаємодії користувачів із системою. 

Кожен користувач входить до КЗАПР за допомогою програми-клієнта. 

Користувачі мають у КЗАПР кожен свій статус, із урахуванням цього система 

надає їм різні повноваження та відповідні можливості. 
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Рисунок 3.18 демонструє загальну схему організації взаємодії користувачів 

із КЗАПР, відображаючи принципові інформаційні потоки, надалі чиї номера 

представлені в круглих дужках. 

 

Рисунок 3.18 – Схема взаємодії користувачів із КАПР 

Кожне звертання користувача (1) до системи фіксується в журналі 

обліку ЖО. Користувач може тільки заявити про свою виробничу активність 

(що він доступний і готовий до роботи) або відразу може зробити запит на 

отримання призначених йому до виконання завдань, а може повідомити про 

продовження виконання відкладеної раніше проектувальної процедури. 

Дана система отримує повідомлення від користувача (2), аналізує поточні 

завдання ВО (3), і відправляє користувачу інтерактивне повідомлення (4) через 

свою підсистему управління. 

У відповідь на результат прийнятого користувачем рішення (5) КЗАПР 

надає користувачу можливість виконувати заплановані завдання. Це рішення 

також відповідно фіксується в журналі обліку ЖО (6). 



113 

 

Цілком зрозуміло, що кожне нове звертання користувача до КЗАПР 

супроводжується процесом його ідентифікації в системі, яке відбувається 

узгоджено з інформацією про виконавців даної проектної організації Сп. 

 

3.3.3 Організація виконання типових проектувальних операцій. 

  На рисунку 3.19 показано компоненти КЗАПР, які задіяні при виконанні 

проектувальних операцій. 

 

Рисунок 3.19 – Схема виконання типових проектувальних операцій 

Користувач приймає для виконання проектувальну операцію, яка 

призначається йому КЗАПР із поточних завдань ВО (7). Детальний опис 

завдання на проектування користувач вибирає з поточного стану 

інформаційного опису структури СО об’єкту машинобудування, який 

проектується (8). Користувач має змогу впливати на процес проектування (9). 

Для виконання технічного завдання виконавець використовує шаблони 

вже опрацьованих типових проектних рішень (10) та шаблони проектних 

документів (11), які їм відповідають. Вони доступні виконавцю в Репозитарії, 

де зберігаються шаблони моделей проектних рішень і шаблони документів. 

Параметри обраного варіанту проектного рішення приводяться у відповідність 
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із вимогами ТЗ впливом (9), використовуючи одну програму з пакету 

прикладних програм проектування ПППП, яка необхідна для виконання певної 

проектувальної операції. У результаті формуються конкретні значення 

параметрів та передаються (12) в репозитарій поточного стану проекту РПСПр 

також впливом (9). 

Після отримання повідомлення користувача про готовність проектного 

рішення КЗАПР автоматично формує завдання на його перевірку та 

затвердження. 

Проектувальна операція отримує статус «виконано» після прийняття 

рішення про її затвердження. У разі існування завершених проектних описів 

компонент з визначеними параметрами вони замінюються в інформаційному 

описі структури СО об'єкта машинобудування, який проектується (13). 

Оновлений поточний стан цього структурного опису дозволяє головному 

конструктору проекту аналізувати хід виконання процесу проектування. 

 

3.4.4 Організація виконання нетиповихпроектувальних операцій. 

3.4.4.1 Формування технічного завдання. 

Процеси виконання основних нетипових проектувальних операцій 

показано на рисунку 3.20. 

Нове технічне завдання формується відповідно до умов КЗАПР або 

наявне ТЗ може бути перетворене в форму, що відповідає вимогам прийнятої 

технології проектування та інформаційного опису. У цьому випадку, 

проектувальник (9) використовує всіх необхідні шаблони (10), (11) із 

Репозитарію для формування ТЗ. І після відповідних дій (редагування, 

переговори з клієнтом і т. д.), він заповнює шаблони ТЗ і передає (12) в 

репозитарій поточного стану проекту РПСПр. Після відповідних узгоджень і 

затвердження, і після його перетворення в прийняту форму, ТЗ стає 

нормативним документом та передається (20) у репозитарій документів 

реалізованих проектів РДРПр для збереження та, за необхідності, включається 

в пакет проектної документації ППрД. 
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Рисунок 3.20 – Схема виконання нетипових проектувальних операцій 

У випадку прийняття контракту до виконання вимоги щодо технічного 

об’єкту машинобудівного профілю, який проектується, переносять до 

структури технічного завдання ТЗ (14) наряду з головними вимогами контракту 

(15) із структури контракту Контр, й ініціалізується та описується новий 

проект (16) в структурі проекту Пр. 

 

3.4.4.2 Формування початкового стану проекту. 

Якщо проект прийнято до розробки або до його складу включено 

додатковий елемент, то, використовуючи про це інформацію (рис. 4.3) (17) 

структури проекту Пр, керівник із відповідними повноваженнями додає (18) 

нові елементи до інформаційного опису структури СО проектованого об’єкту 

машинобудування і формує відповідні виробничі операції (19) в поточних 

завданнях ВО для їх планування реалізації. 
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3.4.4.3 Формування завдань на виконання простих проектувальних 

операцій. 

 Під простими проектувальними операціями будемо розуміти такі, які не 

призводять до структурних змін у об’єкті машинобудування, який 

проектується, та не вимагають виконання процедури моделювання. 

 До структури проекту Пр включається новий документ (16), а до 

поточних завдань ВО додається додаткова відповідна виробнича операція (19). 

Якщо всі проектні рішення проекту затверджені та відсутнє ТЗ до 

виконання, то проект вважається виконаним і ввесь його вміст переноситься 

(20) до репозитарію документів реалізованих проектів РДРПр, де зберігаються 

всі затверджені моделі та документи проектів. Для зовнішнього використання 

вибираються необхідні документи та готується (21) комплект проектної 

документації ППрД. 

 

3.4.5 Інформаційні моделі основних видів забезпечення КЗАПР. 

Програмне забезпечення запропонованого КЗАПР складається з 

сукупності необхідних для її функціонування програм (3.4): 

 

𝑆𝑊 = 𝑀𝑆 ∪ 𝑃𝐴𝐷𝑃       (3.4) 

 

де SW – опис програмного забезпечення КЗАПР; 

MS – підсистема управління; 

PADP – пакет прикладних програм проектування. 

Інформаційне забезпечення даногоКЗАПР складається з сукупності 

системного та прикладного інформаційного забезпечення (3.5): 

 

𝐼𝑆 = 𝑠𝐼𝑆 ∪ 𝑎𝐼      (3.5) 

 

де IS – опис інформаційного забезпечення КЗАПР;  

sIS – системне інформаційне забезпечення;  

aIS – прикладне інформаційне забезпечення. 
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Оскільки прикладне інформаційне забезпечення aIS стосується опису 

конкретних об’єктів проектування, то воно має індивідуальний та специфічний 

характер і в даній роботі не розглядається. На рисунках 3.18-3.20 наведено 

застосування інформаційного забезпечення та зв’язки між його підсистемами. 

Воно задіяне при виконанні, супроводі та управлінні кожним із проектів. Це 

інформаційне забезпечення складає системне інформаційне забезпечення 

КЗАПР. Воно забезпечує його працездатність. Узагальнено повний опис цього 

системного інформаційного забезпечення дає формула (3.6): 

 

𝑠𝐼𝑆 = 𝑇𝑜𝑅 ∪ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟 ∪ 𝑃𝑟 ∪ 𝑂𝑏𝑗𝑆 ∪ 𝑀𝑂 ∪ 𝐶𝑃𝑟𝑆 ∪ 𝑅 ∪ 𝑅𝑜𝑓𝐼𝑃𝑅 ∪ 𝐸 ∪ 𝐿𝐵, (3.6) 

 

де ToR – технічні завдання; 

Contr – контракти;  

Pr – проекти;  

ObjS – структурний опис проектованого об’єкту машинобудування;  

MO – виробничі операції;  

СPrS – поточний статус проекту;  

R – репозитарій;  

RofIPR – репозитарій документів реалізованих проектів;  

E – користувачі (фахівці);  

LB – журнал обліку. 

На рисунку 3.21 представлено загальну схему організації виконання  

робіт в комплексі засобів автоматизації проектувальних робіт. 

Представлена схема на рисунку 3.21 відображає інформаційну технологію 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

зі своєю сукупністю методів, процесів і програмно-технічних засобів, 

інтегрованих з метою збирання, пошуку, зберігання, обробки, використання та 

передачі інформації (рис. 3.22). 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Висновки до розділу 3 

У результаті аналізу автоматизації у промисловості установлено суть 

автоматизації виробничих процесів та конструктивну частину поняття 

управління виробничими процесами та надано функціональну модель системи 

автоматизації проектувальних робіт як універсальної системи, що призначена 

для виконання широкого набору функцій. 

Встановлено резерви скорочення часу  на розробку проектної 

документації та за умови їх використання представлено функціональну схему 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт, який забезпечує 

часткове виключення людини із контуру виконання проектувальних робіт  та 

контуру управління виконавцями процесів проектування та гарантує заявлену 

функціональність системи. 

Представлено процес функціонування управляючої підсистеми комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт у вигляді моделей роботи 

скінченого автомату, який опрацьовує стани проектів таскінченого автомату, 

який опрацьовує дії проектувальників із реалізації процесів проектування. 

Запропоновано функціональну модель та інформаційний опис процесу 

обробки інформації розробленої прикладної інформаційної технології 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [3-6, 9-12, 14, 16-18]. 
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РОЗДІЛ 4  

КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ РОБІТ 

ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

У даному розділі представлено опис комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт для організації процесу автоматизованого проектування 

об’єктів машинобудування, який реалізує розроблені моделі та інформаційну 

технологію.  

Представлено стислий огляд технологій, які були використані при 

розробці комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. Розглянуто 

категорії користувачів КЗАПР. Наведено базу даних до комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт. Представлено опис роботи підсистеми 

управління комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт з динамікою 

взаємодії об’єктів у часі. Наведено приклади інтерфейсу web-орієнтованого 

КЗАПР при відображенні результатів виконання його основних задач. 

 

4.1 Вибір засобів реалізації для створення комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт 

 

Розробка програмно-інформаційного засобу у вигляді веб-додатку дає 

ряд переваг. Зокрема – це динамічна робота з сервером. У свою чергу, це надає 

змогу швидко та зручно отримувати та відправляти інформацію у процесі 

проектування об’єктів машинобудування. Відсутність необхідності установки 

додаткового програмного забезпечення є найбільшою перевагою з поміж інших 

програмних рішень для проектування технічних об’єктів машинобудівного 

профілю, адже всі з них потребують встановлення додаткового програмного 

забезпечення на комп’ютер. 

Для реалізаціїкомплексу засобів автоматизації проектувальних робіт 

було використанотакі технології, як HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, 
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Joomla, jQuery та Ajax. Вибір цих технологій ґрунтується, у першу чергу, на їх 

простоті та популярності. Їх аналоги, такі як Silverlight та апплети Java не було 

обрано, через ряд недоліків та не можливість їх підтримки останніми версіями 

найпопулярніших браузерів. 

 

4.1.1 Мова розмітки документів HTML. 

Мова розмітки документів HTML [121] надає широкі можливості для 

розробки веб-сторінок і забезпечує їх привабливий та зручний зовнішній  

вигляд. Однією з особливостей цієї технології є те, що в різних браузерах одні й 

ті ж елементи можуть відображатися по різному. Для розробки комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робі було обрано мову HTML, оскільки її 

елементи, які використовувалися для створення КЗАПР коректно та ідентично 

працюють у найбільш поширених браузерів – Microsoft Internet Explorer, 

GoogleChrome, MozilaFirefox, Opera та Android Browser. 

 

4.1.2 Каскадні таблиці стилів. 

Каскадні таблиці стилів (CSS) – спеціальна мова, що використовується 

для опису сторінок, написаних мовами розмітки даних. Найчастіше CSS 

використовують для візуальної презентації сторінок, написаних HTML та 

XHTML, але формат CSS може застосовуватися до інших видів  

XML-документів. CSS має різні рівні та профілі. Наступний рівень CSS 

створюється на основі попередніх, додаючи нову функціональність або 

розширюючи вже наявні функції. У CSS три реалізовані псевдокласи [122], які 

дозволяють вибирати окремі елементи HTML (наприклад, first-child) і задавати 

для них стиль. Це забезпечує зручніть при редагуванні великих обсягів 

контенту та складних веб-сторінок. 

 

4.1.3 Мова програмування РНР. 

PHP – скриптова мова програмування, яка була створена для генерації 

HTML-сторінок на стороні веб-серверу. PHP є однією з найпоширеніших мов, 

що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, 
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Ruby) [123]. PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів і є 

найпопулярнішою мовою програмування серед тих, які працюють на стороні 

сервера. 

PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на 

сторону клієнта. PHP – мова, яка може бути вбудована безпосередньо в HTML-

код сторінок, які, в свою чергу коректно будуть оброблені PHP-

інтерпретатором. 

У мову PHP вбудовані бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, 

mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase. Через стандарт 

відкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open Database Connectivity 

Standard – ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує 

драйвер. 

Важливою перевагою мови PHP є те, що вона належить до 

інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою 

швидкістю і продуктивності PHP достатньо для створення цілком серйозних 

веб-додатків, яким і є комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт. 

 

4.1.4 Мова програмування JavaScript. 

Обираючи мову програмування, яка б працювала на стороні браузера, 

вибір було зроблено на користь найпопулярнішої та найрозвиненішої мови 

програмування у цій області – JavaScript. JavaScript (JS) –  динамічна, об'єктно-

орієнтованa мова програмування [123]. Найчастіше використовується як 

частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що 

виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, 

керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати 

структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки. 

 

4.1.5 Мова запитів MySQL. 

У якості системи управління базою даних (СУБД) було обрано MySQL 

[123], у зв’язці з оболонкою dbForge Studio for MySQL. Дане програмне 

забезпечення має засоби для централізованого адміністрування таблиць, 
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розвинуту систему управління користувачами, зручний інтерфейс з великою 

кількість налаштувань і візуальний профілювальник запиті. Воно володіє всіма 

потрібними можливостями для роботи з базою даних, має зручний та 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також є у відкритому доступі.  

 

4.1.5 Система управління контентом Joomla. 

Для забезпечення кросбраузерності та створення зручного інтерфейсу, 

який би був ідентичним на різних платформах, було прийнято рішення 

використати CMS (систему управління змістом). При її виборі головними 

критеріями були: open-source(продукт має бути доступний для використання з 

будь-якою метою), повноцінна підтримка кросбраузерності та зручний 

інтерфейс. Перший пункт скоротив кількість CMS, які б задовільнили наші 

потреби в декілька разів, другий та третій пункти звели вибір до двух варінтів: 

Joomla та Drupal. Виходячи з того що Joomla менш вимоглива до ресурсів, саме 

її було обрано для реалізації комплексу засобів автоматизації проектувальних 

робіт. 

Joomla – відкрита універсальна система управління контентом для 

публікації інформації в мережі Інтернет [124-126]. Із особливостей Joomla 

можна відзначити: гнучкі інструменти управління обліковими записами, 

інтерфейс для управління медіа-файлами, підтримка створення багатомовних 

варіантів сторінок, система управління рекламними кампаніями, адресна книга 

користувачів, голосування, вбудований пошук, функції категоризації посилань і 

обліку кліків, WYSIWYG-редактор, система шаблонів, підтримка меню, 

управління новинними потоками, XML-RPC API для інтеграції з іншими 

системами, підтримка кешування сторінок і великий набір готових доповнень. 

Joomla написана на мові PHP з використанням архітектури MVC. Для 

збереження інформації використовується база даних MySQL, PostgreSQL чи MS 

SQL. 

CMS Joomla має різні інструменти для розробки веб-сайту. Особливістю 

системи є мінімальний набір інструментів при початковій установці, який 
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розширюється в разі необхідності. Завдяки цьому знижується рівень 

навантаження на сервер і економиться місце на хостингу. 

 

4.1.6 Бібліотека jQuery та технологія Ajax. 

При створенні комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт 

також було використано додаткову JavaScript бібліотеку – jQuery. Основне 

завдання jQuery – це надавати розробнику легкий та гнучкий інструментарій 

кросбраузерної адресації DOM об'єктів за допомогою CSS та XPath селекторів 

[127]. Також даний фреймворк надає інтерфейси для Ajax-застосунків, 

обробників подій і простої анімації 

Синтаксис jQuery розроблений, щоб зробити орієнтування у навігації 

зручнішим завдяки вибору елементів DOM, створенню анімації, обробки подій, 

і розробки AJAX-застосувань. jQuery також надає можливості для розробників, 

для створення плагінів у верхній частині бібліотеки JavaScript. Це сприяє 

створенню потужних і динамічних веб-сторінок. 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) – підхід до побудови 

користувацьких інтерфейсів веб-застосунків, за яких веб-сторінка, не 

перезавантажуючись, у фоновому режимі надсилає запити на сервер і сама 

звідти довантажує потрібні користувачу дані. AJAX –  один з компонентів 

концепції DHTML [127]. 

AJAX – це не самостійна технологія, а швидше концепція використання 

декількох суміжних технологій. AJAX-підхід до розробки, який призначений 

для користувачів інтерфейсів, комбінує кілька основних методів і прийомів: 

Використання DHTML для динамічної зміни змісту сторінки. 

Використання цих підходів дозволяє створювати набагато зручніші веб-

інтерфейси користувача на тих сторінках сайтів, де необхідна активна 

взаємодія з користувачем. AJAX – асинхронний, тому користувач може 

переглядати далі контент сайту, поки сервер все ще обробляє запит. Браузер не 

перезавантажує веб-сторінку й дані посилаються на сервер без візуального 

підтвердження. 
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4.1.8 Інструмент Google charts. 

У КЗАПР при створенні графічного представлення структури виконання 

виробничих операцій у вигляді блок схеми, було використано інструмент 

Googlecharts [128], створений компанією Google. Серед інших інструментів та 

технологій, які можуть реалізувати динамічну побудову подібної блок-схеми 

він вирізняється своєю простотою та легкістю в освоєнні, до того ж 

знаходиться у вільному доступі. Він дозволяє легко створювати діаграми з 

деяких даних і відображати їх на веб-сторінках. 

 

4.2 Категорії користувачів комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт 

 

Основні функції користувачів КЗАПР представлено на рисунку 4.1 у 

вигляді UML діаграми варіантів використання. UML (Unified Modeling 

Language – уніфікована мова моделювання) – мова графічного опису для 

об'єктного моделювання в області розробки програмного забезпечення, 

моделювання процесів-діяльності, системного проектування та відображення 

організаційних структур [117, 118]. 

Розробник комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт 

розробляє нові або удосконалює існуючі компоненти КЗАПР. Адміністратор 

володіє повними правами для управління КЗАПР. Він має можливість додавати 

нових користувачів до КЗАПР та розподіляє права доступу до нього між 

користувачами, має права на додавання, видалення та редагування всіх даних. 

Адміністратор є відповідальним за підтримку функціонування бази даних. 

Керівник проектної організації призначає відповідального за виконання 

того чи іншого проекту. Також він має можливість перегляду прогрес ходу 

виконання будь-якого проекту та, за необхідності, виконувати управлінські дії. 
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Рисунок 4.1 – UML діаграма варіантів використання КЗАПР 

Відповідальний за виконання певного проекту формує структуру 

відповідного проектованого об’єкту машинобудування. Також він має 

можливість формувати список виробничих операцій, задавати їх повний опис 

та призначати їм певних виконавців. Відповідальний має доступ до перегляду 

прогресу ходу виконання проект, за яким він закріплений, та, за необхідності, 

виконувати управлінські дії. 

Проектувальник має можливість перегляду призначених йому на 

виконання виробничих операцій. Також за допомогою використання 

клієнтської програми «КЗАПРКлієнт» він отримує повідомлення щодо 

оновлення даних стосовно відповідних йому виробничих операцій та адекватно 

реагує на них у відповідь. 

Незареєстрованому користувачу у комплексі засобів автоматизації 

проектувальних робіт надається лише доступ до головної сторінки КЗАПР. 
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4.3 Розробка бази даних до комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт 

 

Реалізація бази даних до комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт було використано СУБД MySQL версія 5.1.53 із 

графічним інтерфейсом dbForge Studio для управління базою даних.  

Використовуючи інструменти панелі управління базою даних dbForge 

Studio було створено таблиці бази даних до КЗАПР. Рисунок 4.2 представляє 

даний процес на прикладі створення таблиці «ManufacturingOperation» 

(«Виробничі операції»). 

 

Рисунок 4.2 – Вікно створення таблиці «ManufacturingOperation» 

Програмний код створення таблиці «ManufacturingOperation» наведено 

на рисунку 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Програмний код створеної таблиці ManufacturingOperation» 

Аналогічно було створено інші таблиці бази даних до КЗАПР. А також 

задані зв’язки між відповідними таблицями, обираючи правильний тип зв’язку. 

Приклад створення зв’язків між відповідними таблицямипредставлено на 

рисунку 4.4. 

 

Рисунок 4.3 – Вікно створення зв’язків між таблицями бази даних 

У результаті було створено базу даних «КЗАПРБД» до комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт, яка складається з 16 наступних 

взаємопов’язаних таблиць: 
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1. Contract. 

2. ToR. 

3. Project. 

4. ObjectStructure. 

5. Status. 

6. TaskType. 

7. ModelsRepository. 

8. Specialization. 

9. Software. 

10. Department. 

11. Position. 

12. absp_users. 

13. Expert. 

14. ExpertToSpecialization. 

15.  ManufacturingOperation. 

16. LogBook. 

Таблиця «Contract» містить дані про контракти, які уклала проектна 

організація. Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор контракту; 

– NameClient – назву юридичної або фізичної особи, з якою проектна 

організація уклала контракт; 

– DataContractStarts – дата укладення контракту; 

– DataContractFinishes – запланована дата завершення дії контракту; 

– Budget – бюджет, який виділено на виконання контракту; 

– Completed – логічне поле, яке показує чи завершений контракт. 

Таблиця «ToR» містить дані про технічні завдання, які було розроблено 

згідно існуючим контрактам проектної організації, для виконання їх 

відповідних вимог. Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор технічного завдання; 

– idContract– ідентифікатор контракту, до якого відноситься технічне 

завдання; 
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– FileName – посилання на директорію, де знаходиться файл, у якому 

описане технічне завдання на виконання відповідного контракту. 

Таблиця «Project» містить дані про проекти, які були створені згідно 

існуючим технічним завданням проектної організації, для їх реалізації. Вона 

має наступні поля: 

– id – ідентифікатор проекту; 

– idToR – ідентифікатор технічного завдання, за яким ініціюється 

проект; 

– Name – назва проекту. 

Таблиця «ObjectStructure» містить дані про структуру об’єктів, які 

проектуються. Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор елементу структури проектованого об’єкту; 

– idProject – ідентифікатор проекту, за яким розроблюється елементи 

структури проектованого об’єкту; 

– Name – назва елементу структури проектованого об’єкту; 

– idPObjectStructure – ідентифікатор батьківського елементу 

структури проектованого об’єкту, до складу якого відноситься розроблюваний 

елемент структури проектованого об’єкту; 

– Component – позначка належності елементу структури 

проектованого об’єкту до складу елементу структури більш високого рівня. 

Таблиця «Status» містить дані про статуси виробничих завдань. Вона має 

наступні поля: 

– id – ідентифікатор статусу; 

– Name – назва статусу; 

– Description – опис статусу. 

Таблиця «TaskType» містить дані видпроектувальних робіт. Вона має 

наступні поля: 

– id – ідентифікатор виду проектувальних робіт; 

– Name – назва виду проектувальних робіт. 

Таблиця «ModelsRepository» містить дані про шаблони проектних 

документів та готові проектні рішення. Вона має наступні поля: 
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– id – ідентифікатор елементу репозитарію; 

– Name – назва елементу репозитарію; 

– Description – опис елементу репозитарію; 

– idTaskType – ідентифікатор виду проектувальних робіт, якому 

відповідає елементу репозитарію; 

– FileName – посилання на директорію, де знаходиться файл шаблону 

проектного документу або готового проектного рішення. 

Таблиця «Specialization» містить дані про спеціалізації фахівців. Вона 

має наступні поля: 

– id – ідентифікатор спеціалізації; 

– Name – назва спеціалізації; 

– idTaskType – ідентифікатор виду проектувальних робіт, до якого 

відноситься спеціалізація. 

Таблиця «Software» містить дані про програмне забезпечення. Вона має 

наступні поля: 

– id – ідентифікатор програмного забезпечення; 

– idSpecialization – ідентифікатор спеціалізації, до якої відноситься 

програмне забезпечення; 

– Name – назва програмного забезпечення. 

Таблиця «Department» містить дані про відділи проектної організації. 

Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор відділу; 

– Name – назва відділу; 

– idTaskType – ідентифікатор виду проектувальних робіт, на якому 

спеціалізується відділ. 

Таблиця «Position» містить дані про посади фахівців проектної 

організації. Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор посади; 

– Name – назва посади; 

– Salary – посадовий оклад. 
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Таблиця «absp_users» містить унікальні дані про зареєстрованих 

користувачів. Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор облікового запису; 

– name – ПІБ користувача; 

– username – логін користувача; 

– email – електронна пошта користувача; 

– password – пароль користувача; 

– usertype – логічне поле, яке показує чи є користувач 

адміністратором; 

– block – логічне поле, яке показує чи є користувач заблокований; 

– registerDate – дата реєстрації користувача; 

– lastvisitDate – дата останнього сеансу входу користувача; 

– activation – логічне поле, яке показує чи активований обліковий 

запис; 

– params – набір прав користувача; 

– lastResetTime – зарезервоване поле для подальшого розвитку; 

– resetCount – зарезервоване поле для подальшого розвитку. 

Таблиця «Expert» містить дані про фахівців проектної організації. Вона 

має наступні поля: 

– id – ідентифікатор фахівця; 

– idUsers – ідентифікатор користувача, якому відповідає фахівець; 

– idPosition – ідентифікатор посади, яку займає фахівець; 

– idDepartment – ідентифікатор відділу, у якому працює фахівець. 

Таблиця «ExpertToSpecialization»містить дані про профільні та 

непрофільні спеціалізації фахівців проектної організації. Вона має наступні 

поля: 

– id – ідентифікатор запису; 

– idSpecialization – ідентифікатор спеціалізації; 

– idExpert – ідентифікатор фахівця; 

– MainTask – логічне поле, яке показує чи є спеціалізація профільною 

у фахівця. 
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Таблиця «ManufacturingOperation» містить дані про виробничі операції. 

Вона має наступні поля: 

– id – ідентифікатор виробничої операції; 

– idObjectStructure – ідентифікатор елементу структури 

проектованого об’єкту 

– idTaskType – ідентифікатор виду проектувальних робіт, до якого 

відноситься виробнича операція; 

– idExpert – ідентифікатор фахівця, якого призначено на виконання 

виробничої операції; 

– DateManufacturingOperationStarts – запланована дата початку 

виконання виробничої операції; 

– DateManufacturingOperationFinishes – запланована дата закінчення 

виконання виробничої операції; 

– idSoftware – ідентифікатор програмного забезпечення, яке 

використовується для виконання виробничої операції; 

– idModels – ідентифікатор елементу репозитарію, який 

використовується для виконання виробничої операції; 

– idStatus – ідентифікатор статусу виробничої операції; 

– urgency – зарезервоване поле для подальшого розвитку. 

Таблиця «LogBook» містить дані про журнал обліку. Вона має наступні 

поля: 

– id – ідентифікатор запису; 

– idManufacturingOperation – ідентифікатор виробничої операції; 

– idExpert – ідентифікатор фахівця, який виконує виробничу 

операцію; 

– IP – адреса комп’ютера в мережі, на якому фахівцем виконується 

виробнича операція; 

– TimeStart – час початку сеансу виконання  користувачем виробничої 

операції; 

– TimeFinish – час закінчення сеансу виконання  користувачем 

виробничої операції; 
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– TimeManufacturingOperation – загальний час виконання 

користувачем виробничої операції. 

Схема даних розробленої бази даних до КЗАПР представлена на 

рисунку 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Схема даних розробленої бази даних до КЗАПР 

У результаті створено базу даних «КЗАПРБД» до комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для організації основного ієрархічного 

сховища даних, які необхідні для  належного функціонування комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт. 

 

4.4 Розробка веб-додатку із забезпеченням високого рівня кросбраузерності 

 

4.4.1 Встановлення та налаштування CMS. 

Система управління контентом «Joomla» має модульну структуру і в 

своєму базовому варіанті не забезпечує всіх необхідних можливостей, 

необхідних для реалізації готового проекту. 

У «Joomla» присутній поділ на компоненти та модулі. «Компонентами» 

називаються розширення, що дозволяють додавати додатковий функціонал до 

роботи системи управління контентом. «Модулями» називаються елементи 

виведення даних, відображення яких настроюється окремо для кожної сторінки 
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веб-сайту [126]. Зазвичай, в комплекті з компонентами постачаються й модулі, 

що забезпечують висновок інтерактивних елементів і інформації, яка 

зберігається в них в будь-якому передбаченому шаблоном місці. 

У даній роботі було створено власні модулі в системі управління 

контентом «Joomla» і з їх допомогою була організована робота компонент 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. 

 

4.4.2 Створення шаблону дизайну. 

Для використання власного графічного шаблону, необхідно завантажити 

в папку «/templates/» власну тему оформлення. Застосовувати завантажений 

шаблон можливо через меню адміністративного інтерфейсу: «Розширення» – 

«Шаблони». Інтерфейс вибору шаблону представлений на рисунку 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Вибір шаблону дизайну веб-сайту 

У вікні, адміністратору системи, надається вибір між встановленими 

шаблонами оформлення. Система управління контентом дозволяє встановити 

необхідну тему оформлення для кожної сторінки сайту, або визначити один, 

єдиний, шаблон для всіх сторінок. Інтерфейс адміністратора, при необхідності, 

дозволяє виробляти редагування шаблонів сайту: кнопками «Вибрати» і 

«Змінити». Були використано два шаблони: один для всіх сторінок сайту, інший 

для панелі доступу, яка розташована зліва. 
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4.4.3 Модуль авторизації. 

Виходячи з того, що комплекс засобів автоматизації проектувальних 

робіт є закритим, для авторизації в КЗАПР кожний користувач повинен пройти 

процедуру ідентифікації та автентифікації через введення в поля форми 

авторизації унікального для кожного користувача набору логін/пароль. 

(рис. 4.6).  

Без авторизації користувачу доступна лише головна сторінка з загальною 

інформацією про комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт. 

 

Рисунок 4.6 – Форма авторизації користувачів КЗАПР 

 

4.4.4 Створення нових модулів комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт та їх редагування 

Для програмування модулів-сторінок було використано текстовий 

редактор Notepad++. Даний комплекс засобів автоматизації проектувальних 

робіт складається з 20 модулів. Кожному користувачу відповідно до його прав 

доступу надається доступ до відповідних модулів. Інтерфейс формується за 

допомогою системи управління контентом Joomla та відповідних правил, 

прописаних у вихідному коді самого модуля.  

Модуль спочатку було створено в менеджері модулів панелі управління 

Joomla (рис 4.7). Далі через менеджер розширень завантажено архів із вихідним 
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файлом (файл формату .php) та інформацією до нього (файлу формату .xml). 

Архів має формат .zip. Завантаження архіву продемонстровано на рисунку 4.8.  

 

Рисунок 4.7 – Створення модуля в менеджері модулів 

 

 

Рисунок 4.8 – Завантаження архіву з вихідним  

файлом та інформацією про нього 

Для редагування модуля було здійснено підключення до серверу через 

FTP [129], у даному випадку, використовуючи програмуNotepad++. На 
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рисунку 4.9 показано діалогове вікно підключення до серверу через FTP та його 

параметри.  

 

Рисунок 4.9 – Діалогове вікно підключення до сервера через FTP 

Для подальшого редагування модуля було обрано відповідний файл на 

панелі зліва, та відкрито його (рис.4.10).  

 

Рисунок 4.10 – Вікно FTP  
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4.4.5 Головна сторінка. 

Головна сторінка комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт 

розроблена у вигляді логотипа КЗАПР та надає загальну інформацію про нього 

(рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Головна сторінка КЗАПР 

 

4.4.6 Модулікомплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. 

Комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт складається з 20 

модулів: «Відділи організації», «Посади», «Спеціалізації співробітників», 

«Види робіт», «Набір програмного забезпечення», «Список користувачів 

КЗАПР», «Список співробітників та їх прав доступу», «Пріоритети 

спеціалізацій співробітників», «Контракти», «Технічні завдання на виконання 

проектів», «Проекти», «Структура об’єкту», «Виробничі операції», 

«Репозитарій», «Добовий журнал обліку виконання робіт», «Список станів 

виконання виробничих операцій», «Довідка», «Методичний матеріал», «Панель 

управління» та «Прогрес виконання проектів». Повний їх функціональний 

набір КЗАПР, який доступний користувачу «Адміністратор» показано на 

рисунку 4.12. 
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Рисунок 4.12 – Повний функціональний набір КЗАПР, який доступний 

користувачу з правами доступу адміністратора 

Практично кожний модуль комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт містить таблицю з відповідними записами, в якій є 

можливістьдодавати, редагувати та видалятизаписи, використовуючи 

відповідні кнопки. Дані, які вносяться до таблиць, беруться з бази даних, за 

допомогою звичайних SQL – запитів. Для елементів модулів 

використовувались базові можливості мови програмування HTML5 та CSS3. 

Для створення дизайну кнопок, та вікон додавання/редагування та видалення 

було використано бібліотеку jQuery. На прикладі модуля «Набір програмного 

забезпечення» продемонстровано вікно роботи з даним модулем (рис. 4.13).  
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Рисунок 4.13 – Модуль КЗАПР «Набір програмного забезпечення» 

При додаванні нового запису у відповідну таблицю відкривається нове 

вікно. Рисунок 4.14 відображає вікно додавання/редагування запису на 

прикладі додавання нового програмного забезпечення. 

 

Рисунок 4.14 – Вікно додавання/редагування запису 

Модулі «Відділи організації», «Посади», «Спеціалізації співробітників», 

«Види робіт», «Список користувачів КЗАПР», «Список співробітників та їх 

прав доступу», «Пріоритети спеціалізацій співробітників», «Контракти», 

«Технічні завдання на виконання проектів», «Проекти», «Структура об’єкту», 

«Виробничі операції», «Репозитарій», «Добовий журнал обліку виконання 

робіт», «Список станів виконання виробничих операцій» та «Методичний 

матеріал» розроблено аналогічно. 



143 

 

4.4.7 Модуль «Стан виконання виробничих операцій». 

Модуль «Стан виконання виробничих операцій» (рис. 4.15) дозволяє 

відповідним користувачам із відповідними правами доступу додавати, 

редагувати чи видаляти стани виконання виробничих операцій. Його було 

розроблено за допомогою базових можливостей HTML та CSS. Кожен колір 

рядка таблиці відповідає відповідному стану виконання виробничих операцій. 

Наприклад зелений колір відповідає стану – «виконано», а синій – 

«виконується». Це забезпечить додаткову наглядність актуальної інформації 

для користувачів, які будуть її переглядати прогрес ходу виконання проектів. 

При додаванні або редагуванні вибір стану виконання у відповідному записі 

реалізовано у вигляді випадаючого списку, кожен елемент якого зафарбований 

відповідним кольором (рис. 4.16). 

 

Рисунок 4.15 – Модуль «Стан виконання виробничих операцій» 

 

Рисунок 4.16 – Вікно додавання нового стану виробничої операції 
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4.4.8 Використання бібліотеки jQuery. 

Бібліотеку jQueryбуло використано при реалізації календарю для більш 

зручного вибору дати при додаванні або редагуванні у модулях відповідних 

записів з форматом часу. Рисунок 4.17 представляє використання такого 

календарю на прикладі введення дати укладання нового контракту. 

 

Рисунок 4.17 – Введення дати за допомогою календаря бібліотеки jQuery 

Технологію AJAX було використано для автоматичної підстановки 

відповідних рядків випадаючого списку поля «Посади» згідно заданому 

користувачем «Відділу організації» у вікні додавання/редагування запису 

модуля «Список співробітників та їх прав доступу» (рис.4.18). 

 

Рисунок 4.18 – Використання технології AJAX 
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На рисунку 4.19 наведено фрагмент програмного коду з використанням 

технології AJAX. 

 

Рисунок 4.19 – Реалізація взаємодії AJAX полів 

 

4.4.9 Модуль «Технічні завдання на виконання проектів». 

Модуль «Технічні завдання на виконання проектів» призначений для 

завантаження та перегляду технічних завдань проектів. У вікні 

додавання/редагування за допомогою звичайних засобів мови програмування 

PHP було реалізовано функцію завантаження та вивантаження файлів 

технічних завдань (рис. 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Завантаження файлу технічного завдання у вікні 

редагування/додавання запису модуля«Технічні завдання на виконання 

проектів» 
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Модулі «Контракти», «Репозитарій» та «Методичний матеріал» мають 

аналогічну функцію. 

 

4.4.10 Модуль «Прогрес виконання проектів» 

Для реалізації динамічної ієрархічної структуру прогресу ходу 

виконання проекту в модулі «Прогрес виконання проектів» було використано 

технологію GoogleCharts (рис.4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Сторінка прогресу ходу виконання обраного проекту, 

яка реалізована через Google Charts 

Для реалізації обраної технології було підключено файл з вихідним 

кодом даної технології шляхом прописання відповідного типу тегу та адреси 

розташування відповідного файлу у мережі Інтернет (URL-адреса). Було 

описано функцію drowChart, в тілі якої за допомогою конструктора 

створювався об’єкт класу «Таблиця даних», визначалися стовпці даної таблиці, 

які є атрибутами листків ієрархічної структури. 

Наступним кроком буда ініціалізація атрибутів листків ієрархічної 

структури. У випадку даної структури доцільним було використаннятрьох 

атрибутів: Name, Manager та ToolTip. 

Атрибут Name – відповідає за назву та напис на листку ієрархічної 

структури, назва використовується для взаємодії з іншими елементами. При 
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використанні певних властивостей є можливість застосування деяких 

властивостей HTML до напису, наприклад зробити жирним або курсивом. 

Атрибут Manager – вказує на батьківський листок, тобто на той листок, 

від якого йде гілка до нього. 

Атрибут ToolTip – спливаюча підказка. З’являється при наведенні на 

листок. 

Після ініціалізації, за допомогою методу addRows, об’єкту data, було 

додано листки до майбутньої структури, вказуючи значення кожного з 

атрибутів. За допомогою методу SetRowProperty, цього самого об’єкту, було 

вказано властивості кожного листка, передаючи порядковий номер листка як 

перший аргумент, ключове слово «style» як ідентифікатор групи властивостей, 

та власне самі властивості, як третій параметр. Властивостями можуть бути такі 

елементи, як вирівнювання тексту, жирне виділення, колір елемента, колір 

тексту, тощо. 

Останніми кроками було створення об’єкту класу діаграма, за 

допомогою відповідного конструктора, та виклик у цьому об’єкті функції draw, 

першим аргументом якої був об’єкт класу «Таблиця даних», а другим 

параметри з якими слід створювати дану діаграму, зокрема це підтримка HTML 

в назвах та можливість звертання/розвертання листків. 

У результаті отримано динамічну ієрархічну структуру прогресу ходу 

виконання  поектів, яка при натисканні на один з листків розгортає всю 

структуру нижчих рівнів, яка відноситься до цього листка. За допомого 

властивості листків – «background» вдалося зафарбувати листки кольорами, які 

відповідають виконаним виробничим операціям(стан виконання яких – 

«виконано») у зелений, а не виконаним (операції у будь-якому іншому стані 

виконання) – у червоний. Динамічність цієї структури проявляється у тому, що 

при згортанні/розгортанні одного з листків, перебудовується вся структура. Це 

гарантує зручність у при перегляді прогресу ходу виконання обраного проекту 

відповідними користувачами з певними правами доступу та, за необхідності, 

виконання ними управлінських дій. 
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4.4.11 Забезпечення високого рівня кросбраузерності. 

Для досягнення високого рівня кросбраузерності комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт, при його розробці були використані лише 

ті технології, які коректно та ідентично працюють у найбільш поширених 

браузерах – Internet Explorer, GoogleChrome, MozilaFirefox, Opera та Android 

Browser. У залежності від браузера, в якому запущений КЗАПР, інтерфейс буде 

адаптуватися під браузер. Це гарантує збереження зручності та працездатності 

інтерфейсу у будь-якому браузері. 

Робота модуля «Види робіт» у браузері Google Chrome 

продемонстровано на рисунку 4.22, у браузері Mozila Firefox представлено на 

рисунку 4.23 та у браузері Internet Explorer подано на рисунку 4.24. 

 

Рисунок 4.22 – Робота модуля «Види робіт» у браузері Google Chrome 

 

Рисунок 4.23 – Робота модуля «Види робіт» у браузері Mozila Firefox 
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Рисунок 4.23 – Робота модуля «Види робіт» у браузері Internet Explorer 

У результаті отримано працездатний комплекс автоматизації 

проектувальних робіт у вигляді функціонуючого веб-додатку. КЗАПР 

забезпечує скорочення строків виконання проектувальних робіт у проектних 

організаціях шляхом комп’ютеризації технологічного процесу проектування. 

Застосування КЗАПР до процесу проектування об’єктів 

машинобудування покращує планування процесів, забезпечує належну 

диспетчеризацію виробничих завдань на проектувальні роботи, звільнює 

виконавця від функції передачі результатів та виконує комп’ютеризацію як 

контрольованих, так і неконтрольованих проектувальних операцій. Реалізація 

вищеописаних функцій забезпечує скорочення часу на проектування об’єктів 

машинобудування, а також сприяє підвищенню якості проектної документації 

та достатньо вагомому підвищенню якості проектних рішень. 

 

4.5 Настанова щодо використання комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт 

 

Для роботи з комплексом засобів автоматизації проектувальних робіт 

необхідно виконати наступні кроки: 
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1. Запустити ярлик комплексу засобів автоматизації проектувальних 

робіт КЗАПР.lnk на робочому столі комп’ютера. Або самостійно завантажити 

веб-сторінку, використовуючи будь-який сучасний браузер, за адресою 

електронного ресурсу http://teplo.sumdu.edu.ua/rusikok/kzapr/. 

2. Для авторизації в КЗАПР користувач повинен пройти процедуру 

ідентифікації та автентифікації через введення в поля форми авторизації 

унікального для кожного користувача набору логін/пароль. Без авторизації 

користувачу доступна лише головна сторінка з загальною інформацією про 

комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт. 

3. Після авторизації користувач отримує доступ до повного набору 

функціональних можливостей комплексу засобів автоматизації проектувальних 

робіт в залежності від прав доступу, відповідно до його посадових обов’язків.  

4. Комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт складається з 

наступних модулів: 

– Відділи організації – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для керівників 

організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

додавати новий відділ організації, редагувати та/або, за необхідності, видаляти 

інформацію про існуючі відділи. 

– Посади – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для керівників 

організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

додавати нову посаду організації, редагувати та/або, за необхідності, видаляти 

інформацію про існуючі посади. 

– Спеціалізації співробітників – доступний для розробника комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для 

керівників організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу 

дозволяє додавати нову спеціалізацію співробітників організації, редагувати 

та/або, за необхідності, видаляти інформацію про існуючі спеціалізації. 

– Види робіт – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для керівників 
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організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

додавати новий вид робіт організації, редагувати та/або, за необхідності, 

видаляти інформацію про існуючі види робіт. 

– Набір програмного забезпечення – доступний для розробника 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, 

для керівників організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу 

дозволяє додавати нове програмне забезпечення організації, редагувати та/або, 

за необхідності, видаляти інформацію про існуюче програмне забезпечення. 

– Список користувачів КЗАПР – доступний для розробника 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. Функціонал даного 

розділу дозволяє додавати нових користувачів до комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт та надавати унікальні реквізити авторизації 

користувача, редагувати інформацію про існуючих користувачів та/або, за 

необхідності, видаляти ці дані. 

– Список співробітників та їх прав доступу – доступний для 

розробника комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт. Функціонал 

даного розділу дозволяє надавати новим користувачам відповідні права 

доступу, в залежності від їх посадових обов’язків, редагувати інформацію про 

існуючих користувачів та/або, за необхідності, видаляти ці дані. 

– Пріоритети спеціалізацій співробітників – доступний для 

розробника комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт для 

оновлення даних, для керівників організації – тільки для перегляду. Функціонал 

даного розділу дозволяє задавати профільну спеціалізацію співробітника, який 

виконує проектувальні роботи, а також указувати його непрофільні 

спеціалізації, редагувати пріоритети заданих спеціалізацій співробітників 

та/або, за необхідності, видаляти ці дані. 

– Контракти – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для керівників 

організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

додавати новий контракт, який був укладений організацією, редагувати та/або, 

за необхідності, видаляти інформацію про поточні контракти. 
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– Технічні завдання на виконання проектів – доступний для 

розробника комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт для 

оновлення даних, для керівників організації – тільки для перегляду. Функціонал 

даного розділу дозволяє додавати нове технічне завдання, яке було розроблено 

на виконання нового проекту організації, редагувати та/або, за необхідності, 

видаляти інформацію про поточні технічні завдання на виконання поточних 

проектів. 

– Проекти – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для керівників 

організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

додавати новий проект організації, редагувати та/або, за необхідності, видаляти 

інформацію про поточні проекти. 

– Структура об’єкту – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт тільки після наказу безпосереднього його 

керівництва щодо внесення змін до інтерфейсу даного розділу, для керівників 

організації – для оновлення даних. Функціонал даного розділу дозволяє 

створити структуру об’єкту, який проектується: додавати нові елементи 

структури проектованого об’єкту, редагувати та/або, за необхідності, видаляти 

інформацію про існуючі елементи структури об’єкту, який проектується. 

– Виробничі операції – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт тільки після наказу безпосереднього його 

керівництва щодо внесення змін до інтерфейсу даного розділу, для керівників 

організації – для оновлення даних. Функціонал даного розділу дозволяє внести 

вичерпну описуючу інформацію про виробничу операцію та призначати 

відповідального або виконавця в залежності від виду робіт. Є можливість 

додавати нову виробничу операцію, редагувати та/або, за необхідності, 

видаляти інформацію про існуючі виробничі операції. 

– Репозитарій – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для керівників 

організації – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 
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додавати новий шаблон проектного документу або готове проектне рішення, 

редагувати та/або, за необхідності, видаляти ці дані. 

– Список станів виконання виробничих операцій – доступний для 

розробника комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт для 

оновлення даних, для керівників організації – тільки для перегляду. Функціонал 

даного розділу дозволяє додавати новий стан виконання виробничих операцій, 

редагувати та/або, за необхідності, видаляти інформацію про них. 

– Довідка – доступний для розробника комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для всіх інших 

користувачів – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

переглянути настанову щодо використання КЗАПР. 

– Методичний матеріал – доступний для комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт для оновлення даних, для всіх інших 

користувачів – тільки для перегляду. Функціонал даного розділу дозволяє 

переглянути та знайти необхідну інформацію щодо виконання тих чи інших 

проектувальних робіт. 

– Панель управління – доступний тільки для розробника комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт для управління системою 

управління контентом. 

– Прогрес виконання проектів – доступний для розробника комплексу 

засобів автоматизації проектувальних робіт тільки після наказу 

безпосереднього його керівництва щодо внесення змін до інтерфейсу даного 

розділу, для керівників організації – для перегляду. Функціонал даного розділу 

дозволяє переглянути прогрес ходу виконання обраного проекту із 

випадаючого списку. 

5. Для завершення роботи з комплексом засобів автоматизації 

проектувальних робіт необхідно вийти зі свого профілю, натиснувши кнопку 

«Вийти», закрити відповідну вкладку браузера або сам браузер. 
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4.6 Розробка підсистеми управління комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт 

 

Підсистему управління комплексу засобів автоматизації проектувальних 

робіт було реалізовано у вигляді клієнтської програми «КЗАПРКлієнт» на 

основі мови програмування високого рівня Java із використанням  

клієнт-серверної архітектури. Приклад коду модуля обміну даними з 

«КЗАПРКлієнт» показано на рисунку 4.24. 

 

Рисунок 4.24 – Приклад коду модуля обміну даними з «КЗАПРКлієнт» 

Клієнтська програма «КЗАПРКлієнт» до комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт була розроблена для спрощення взаємодії 

користувачів із КЗАПР за рахунок звільнення користувача від постійного 

звертання до головної системи щодо своєчасного отримання інформації про 

призначені їм поточні виробничі операції для виконання. «КЗАПРКлієнт» 

забезпечує скорочення строків виконання проектувальних робіт у проектних 

організаціях шляхом автоматичного виявлення щойно призначених виробничих 

операцій конкретному виконавцю, негайного сповіщення останнього та 

контроль його підтвердження. 
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Для авторизації в клієнтській програмі «КЗАПРКлієнт» користувач 

повинен пройти процедуру ідентифікації та автентифікації через введення в 

поля форми авторизації комп’ютерної програми «Клієнтський додаток 

«КЗАПРКлієнт»» унікального для кожного користувача набору логін/пароль 

(рис. 4.25). 

 

Рисунок 4.25 – Вікно авторизації в клієнтській програмі «КЗАПРКлієнт» 

У випадку  затримки користувачем підтвердження щодо ознайомлення 

або прийняття до виконання ним новопризначених виробничих завдань на 

проектувальні операції, після запуску «КЗАПРКлієнт»з’являється інформаційне 

вікно з даними про своєчасно непідтверджену виробничу операцію на 

виконання (рис. 4.26). При ігноруванні даного повідомлення, користувач не 

зможе отримати доступ до його поточних виробничих завдань, а його 

безпосередній керівник отримає повідомлення щодо ухилення користувача від 

вчасного виконання його робочих обов’язків. 

 

Рисунок 4.26 – Інформаційне вікно з повідомленням про своєчасно 

непідтверджену виробничу операцію на виконання 
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Після запуску «КЗАПРКлієнт» за умови відсутності затримок, 

користувачу стане доступним список його поточних виробничих завдань, до 

виконання яких він зможе негайно приступити (рис.4.27). 

 

Рисунок 4.27 – Робоче вікно клієнтської програми «КЗАПРКлієнт» 

У вікні зі списком поточних виробничих операцій користувача присутні 

наступні поля: 

– дата початку виконання виробничої операції; 

– дата закінчення виконання виробничої операції; 

– назва виробничої операції; 

– статус виробничої операції; 

– назва проекту, до якого відноситься виробнича операція; 

– назва програмне забезпечення, яке необхідно використати для 

виконання даної виробничої операції; 

– посилання на робочу папку, яка містить всі необхідні файли для 

виконання даної виробничої операції. 

При переході по посиланню на робочу папку, користувачу стають 

доступні робочі файли, такі як технічне завдання на виконання даної 

виробничої операції та шаблони проектних документів. 

Після успішного виконання виробничої операції користувач повинен 

підтвердити його завершення шляхом натиснення кнопки «Виконано»  

(рис. 4.28). 
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Рисунок 4.28 – Підтвердження виконання виробничої операції 

При повторному опитуванні серверу за допомогою фільтру клієнтська 

програма «КЗАПРКлієнт» відобразить тільки незавершені поточні виробничі 

операції. 

При несвоєчасному виконанні виробничої операції або непідтверженні 

цього у встановлений період часу, рядок з даним виробничим завданням змінює 

свій колір на червоний для спонукання користувача для його реагування на це 

(рис. 4.29). При ігноруванні цієї ситуації, автоматично відправляється 

інформаційне повідомлення про це керівнику користувача для контролю ним 

прогресу виконання проектувальних робіт. 

 

Рисунок 4.29 – Робоче вікно клієнтської програми «КЗАПРКлієнт» при 

несвоєчасному виконанні виробничої операції або непідтверженні цього у 

встановлений період часу 
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Для роботи з клієнтською програмою «КЗАПРКлієнт» потрібно 

запустити її ярлик КЗАПРКлієнт.ехе на робочому столі комп’ютера, пройти 

процес авторизації та приступити до роботи згідно вищеописаним інструкціям. 

Для завершення роботи з«КЗАПРКлієнт» необхідно закрити головне вікно 

програми. 

У результаті було отримано клієнтську програму «КЗАПРКлієнт». Її 

застосування до процесу проектування об’єктів машинобудування 

забезпечуєналежну диспетчеризацію виробничих завдань на проектувальні 

роботи. Реалізація даної функції забезпечує скорочення часу на проектування 

об’єктів машинобудування, а також сприяє підвищенню якості управління 

процесом проектування. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Для реалізації запропонованих у дисертаційній роботі моделей та 

інформаційної технології автоматизації проектувальних робіт при організації 

процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

розроблено комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт, що є 

програмним комплексом, реалізованим у вигляді веб-додатку із  

клієнт-серверною архітектурою. Представлено опис функціональних 

можливостей розробленого КЗАПР. Варіанти його використання подано зо 

допомогою UML діаграми варіантів використання. Реалізовано підсистему 

управління КЗАПР у вигляді клієнтської програми «КЗАПРКлієнт» та надано 

опис роботи з нею. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [3, 5,9-12]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні сформульовано та вирішено актуальну 

науково-прикладну задачу, суть якої полягає у розв’язанні задачі забезпечення 

належної організації процесу автоматизованого проектування об’єктів 

машинобудування. 

Результатом проведеного дослідження є теоретичне узагальнення 

існуючих підходів до інформаційного забезпечення автоматизації 

проектувальних робіт та створення науково-методологічної основи для 

розробки інформаційної технології у вигляді комплексу засобів автоматизації 

проектувальних робіт при організації процесу автоматизованого проектування 

об’єктів машинобудування, що відображено в наукових та практичних 

результатах. 

1. Проведено аналітичний огляд сучасного стану застосування 

інформаційних технологій для автоматизації виконання проектувальних робіт у 

проектній організації та виявлено ряд недоліків. 

2. Розроблено інформаційну модель структури об’єкту проектування, 

яка не залежить від складу та структури об’єкту та формується динамічно в 

процесі проектування.  

3. Розроблено інформаційну модель процесу проектування, що 

дозволяє зручно представити процеси проектування на кожному етапі їх 

життєвого циклу. 

4. Розроблено інформаційну технологію організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування та порядок 

взіємодіїї її підсистем, у якій на відміну від існуючих введено підсистеми за 

функціональною ознакою. 

Запропоновано підсистему управління проектуванням об’єктів 

машинобудування на основі детермінованих вкладених однокрокових 

автоматів на основі змінюваних векторів станів. 



160 

 

5. Інформаційну технологію реалізовано у вигляді комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт на базі розроблених у дисертації моделей 

та існуючих методів.  

6. Апробація і застосування отриманих результатів дисертаційного 

дослідження здійснені під час практичного впровадження у діяльність 

конструкторського бюро «УкрСпецМаш» (м. Суми) та науково-виробничого 

підприємства «Насостехкомплект». Теоретичні положення, як то моделі та 

науково-методичні основи розробки інформаційної технології впроваджено у 

навчальний процес за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» 

до ВНЗ Сумський державний університет (м. Суми). 

Достовірність запропонованих моделей та інформаційної технології 

підтверджена практично при застосуванні КЗАПР як інструментарію 

автоматизації проектувальних робіт. Практичне впровадження отриманих 

результатів дисертаційного дослідження дозволило скоротити загальну 

тривалість виконання проектувальних робіт на 15…25%, що підтверджено 

актом впровадження від 03.01.2018 р.. 

Наукові положення, висновки та практичні результати, одержані в ході 

проведення дисертаційного дослідження, пройшли апробацію на міжнародних 

науково-практичних конференціях, обговорювалися на наукових семінарах та 

викладені у матеріалах наукових конференцій, статтях і звітах про  

науково-дослідну роботу. 

Таким чином, було досягнуто мету дисертаційного дослідження, що 

полягає у розробці моделей та інформаційної технології для організації 

автоматизованого процесу проектування у вигляді комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт, внаслідок чого досягається скорочення 

загальної тривалості виконання проектувальних робіт. 
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моделювання процесів в економіці і управлінні проектами і програмами 

(ММП-2017)» (м. Коблево, 2017). 

м. Коблево, 12−15 вересня 2017 р., форма участі – очна. 
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Додаток В. Акти впровадження результатів дисертаційної роботи 
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Продовження додатку В 
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Продовження додатку В 

 

 

 


