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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 та 

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 характер і застосовується до 

об’єктів із різним набором компонент і взаємодій між ними, що унеможливлює 

попереднє детальне планування процесу проектування та оптимізацію плану. 

Теорією проектування об’єктів машинобудування займалося багато 

вітчизняних і закордонних вчених, а саме: Бурлака В. В., Попов С. О., 

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

Заблонський К. І., Бєлоконєв І. М., Щекін Б. М., Артоболевський І. І., 

Кожевніков С. Н.. 

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.,  

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 та актуальність даних дослідження. 

Таким чином, дисертаційне дослідження спрямоване на вирішення 

важливої актуальної 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 
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«Моделі та інформаційні технології проектування і управління в складних 

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

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 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; 

– 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: 

– 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 їх незалежності 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 допомагає, на відміну від існуючих, еволюційно 
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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 стадіях констатувати 

неможливість цього; 

– модель процесу проектування та запропоновано використовувати 

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 

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 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 

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», 
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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 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 «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). 
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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 

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 сторінку, у тому числі 160 сторінок 

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

на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, викладено зв’язок теми 

дисертаційної роботи з науковими темами та програмами, показано особистий 

внесок здобувача в наукових роботах, які були опубліковані в співавторстві, 

подано інформацію про апробацію та публікацію результатів дисертаційного 

дослідження. 

У першому розділі було проведено аналіз сучасного стану застосування 

інформаційних технологій для автоматизації виконання проектувальних робіт 

та виявлено його недостатній рівень розвитку. Проаналізовані науково-

методичні основи автоматизації як напрямку розвитку сучасного виробництва 

та визначені його ключові моменти. 

У ході дослідження досягнень у галузі теорії машин та механізмів, 

проектування машин і деталей та застосування до них інформаційних 

технологій було встановлено, що на сьогодні виконується комп’ютеризація 

проектування окремих об’єктів, окремих компонент, окремих аспектів. Має 

місце комп’ютеризація проектування одних і тих же об’єктів у різних 

організаціях різними програмами. 

Самостійно фахівцями предметних областей комп’ютеризуються ноу-хау 

та засоби моделювання робочого процесу машин. Спостерігається тенденція 

практичного припинення моделювання власними засобами та перехід на 

універсальні пакети програм таких як Ansys SFX, COSMO та багато інших. 

Наявні програмні продукти CAE передбачають наявність тривимірної моделі 

виробу та не дозволяють розвивати його опис у часі.  

Для розробки конструкцій машин і конструкторської документації 

використовуються виключно професійні комерційні програмні продукти, 

наприклад, NX(CATIA), AutodeskInventor, SolidWorks, ProEngineer та інші. З 



6 

одного боку вони є зручним апробованим інструментом, а з іншого – набуті 

знання та практичний досвід колективів проектувальників зберігається у 

закодованому вигляді у файлах різних форматів і є неповними, незв’язаними та 

залежними від постачальників програмних продуктів та версій програм. 

При наявності нормативних вимог на розробку проектної та 

конструкторської документації відсутні відомості про час виконання окремих 

проектних операцій, а наводяться лише дані про загальні строки виконання 

проектів у цілому. За останні п’ятдесят років застосування інформаційних 

технологій для автоматизації виконання проектувальних робіт у проектних 

організаціях таких відомостей не було виявлено. 

Виконано аналіз процесу проектування об’єктів машинобудування. 

Установлено, що дослідженню питань розробки інформаційних технологій, 

застосування яких реалізує виробничий процес проектування, увага не 

приділяється. Запропоновано розглядати проектування як виробничий процес, 

адже управління процесом проектування та власне прийняття управлінських 

рішень дозволить удосконалити управління проектуванням як виробничим 

процесом. 

На основі проведеного аналітичного огляду наукових праць, що пов’язані з 

дослідженням питань автоматизації проектувальних робіт, а також аналізу 

виконання процесу проектування було виявлено, що на сьогоднішній день не 

існує такої інформаційної технології, яка б містила в собі як комп’ютеризацію 

виконання проектних операцій, так і автоматизацію управління процесом 

проектування в цілому. У свою чергу, це є необхідною умовою для зменшення 

часу на виконання роботи та підвищення продуктивності праці фахівців 

проектної організації. Виходячи з цього у розділі було обґрунтовано 

актуальність і сформовано завдання дисертаційного дослідження.  

Основні результати розділу опубліковано у працях [1-4, 7-8]. 

У другому розділі було розроблено інформаційну модель структури 

об’єкту проектування та інформаційну модель процесу проектування й 

узагальнено декілька форм її представлення. 

Обрана наступна стратегія проектування. Будемо вважати процес 

проектування продуктивним у тому випадку коли кожне проектне підлягає 

перевірці та контролю. Оскільки на початковому етапі проектування є єдиний 

офіційний документ – технічне завдання (ТЗ) на проектування об’єкту в цілому, 

тому необхідно виконувати проектування за низхідною схемою. 

Опис об’єкту машинобудування здійснюємо на основі системного 

підходу. Для розробки засобів автоматизації проектувальних робіт на основі 

ієрархічного підходу та використання способу блочно-модульного формування 

структури об’єкта машинобудування та її опису приймаємо наступне: система – 

це модель об’єкту машинобудування, яка показує склад об’єкту, зв’язки між 

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. 



7 

Застосування системного підходу до проектування об’єктів 

машинобудування та їх компонент зумовлює необхідність застосування їх 

однорідного інформаційного опису. 

Розробка інформаційної моделі структури об’єкту проектування є одним 

із ключових аспектів даного дослідження. Інформаційний опис структури 

об’єкту проектування повинен складатися з двох частин 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 запозичена з типового представлення систем S за блочно-

ієрархічним принципом (рис. 1). Таку форму інформаційної моделі 

застосовуємо для задач, в яких використовується взаємна підпорядкованість 

використовуваних елементів та закріплення за ними додаткових описів. 

Основна форма інформаційної моделі даної частини опису об’єкту 

проектування прийнята наступною (1): 

𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟 = {𝑖𝑑𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟, 𝑖𝑑𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡, 𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟𝑁𝑎𝑚𝑒, 𝑖𝑑𝑃𝑂𝑏𝑗𝑆𝑡𝑟, 𝑆𝑝𝑒𝑐, 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡}, (1) 

де ObjStr – опис проектованого об’єкту машинобудування; idObjStr – 

ідентифікатор елементу опису; idProject – ідентифікатор проекту, за яким 

формується опис об’єкту проектування; ProjectName – назва проекту; 

ObjStrName – назва елементу опису проектованого об’єкту машинобудування; 

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

якого відноситься даний елемент опису об’єкту проектування; Spec – 

специфікація елементу опису об’єкту проектування; Component – стан, який 

описує належність даного елементу опису до складу елементу опису об’єкту 

проектування більш вищого рівня ієрархії. 
 

 
Рисунок 1 – Блочно-ієрархічний опис об’єкту проектування 

 

Друга частина опису структури проектованого об’єкту використовується у 

проектних процедурах на кожному рівні ієрархії. Вона доповнює опис (1). 

Основую цієї частини опису є модель елементу(2): 

𝐸 = (𝑋, 𝑌, 𝐹),      (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. 

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 
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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. 

У результаті розроблено інформаційну модель структури об’єкту 

проектування, яка не залежить від складу та структури об’єкту та може 

формуватися динамічно в процесі проектування. Дана модель включає критерій 

завершеності процесу проектування, підлягає декільком перевіркам і 

затвердженню, що дозволяє формувати опис структури об’єкту проектування у 

процесі її створення та гарантувати виконання вимог технічного завдання або 

на самій ранній стадії констатувати неможливість цього. 

Інформаційна модель процесу проектування повинна однаково подавати 

процеси проектування на кожному етапі їх життєвого циклу. Лише 

застосування однорідного опису для обробки та аналізу інформації може 

забезпечити виконання цієї умови. 

Змістовний опис процесу проектування в текстовій формі є вихідною 

формою опису процесу проектування, основою формалізації, проте не є 

зручною для виконання окремих операцій обробки інформації. Наприклад, 

синтаксичний аналіз зручніше здійснювати в формульній формі. Для 

програмної реалізації інформацію доцільніше подавати в XML форматі само 

документованої структурно-алгоритмічної форми представлення інформації. 

Тому, на кожному з етапів подання моделі процесу проектування 

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. 

Запропонований підхід оперує лише процесами проектування, а всі інші 

необхідні компоненти опису процесу розглядаються як їх аргументи. Не 

виділяючи специфіки, процеси проектування розподіляємо на процеси 

виконання робіт (P), аналізу ситуації (I), організації повторного виконання 

процесів проектування (R) та посилання повідомлень (M). 

Загальний процес проектування описується сукупністю окремих 

взаємопов’язаних процесів. Умовно позначимо процеси як P1, P2, P3, …, Pn. Для 

позначення складеного процесу або групи процесів використовуємо квадратні 

дужки [], наприклад, – [P1]. Порядок виконання процесів може бути як 

послідовним (3), так і паралельним (4), залежно від характеру виконуваних 

робіт. 

 𝑃1 + 𝑃2, (3) 

де Р1 – процес, що виконується першим; + – ознака виконання процесів 

проектування послідовно; Р2 – процес, що починає виконуватися після 

завершення процесу Р1. 

 𝑃1 ∗ 𝑃2, (4) 

де Р1 – процес, що виконується першим; * – ознака виконання процесів 

проектування паралельно; Р2– процес, що починає виконуватися одночасно з 

процесом Р1. 
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У ситуації, що потребує вибір варіанту реалізації за умовою процесу 

застосовується оператор вибору (5). 

 𝐼(𝑐; 𝑃1; 𝑃2) + 𝑃3,  (5) 

де І(…) – оператор вибору; c – умова для здійснення вибору; ; – роздільник; Р1 

– перехід до виконання процесу проектування Р1, якщо умова не виконується; 

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

Р3 – процес, що починає виконуватися після здійснення вибору. 

Для опису ситуацій повторного здійснення процесу використовується 

оператор W повтору (6). 

 𝑅(𝑐; 𝑃1), (6) 

де R(…) – покажчик оператора повторення; c – умова для здійснення 

повернення; ; – роздільник; Р1 – результат виконання процесу проектування Р1. 

Розглянемо одну з операцій проектування [Р0]. Даний процес є складеним. 

Він включає декілька кроків: розробку проектного рішення – Р1, перевірку 

повноти виконання його роботи керівником – Р2, нормоконтроль коректного 

оформлення проектних документів – Р3, технологічний контроль можливостей 

практичної реалізації об’єкту проектування на виробництві – Р4, затвердження 

проектного рішення головним конструктором проекту – Р5 та передача 

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

діяльності. Його змістовний та графічний описи представлено на 

рисунку 2 (а, б) відповідно. 
 

 

 
Рисунок 2 – Форми представлення проектувальної операції, де (а) – змістовна, 

(б) – графічна, (в) – формульна, (г) – структурно-алгоритмічна 
 

Формульний опис вищезгаданого процесу проектування представлено на 

рисунку 2 (в). XML-опис генерується автоматично для забезпечення програм 

управління процесами в інформаційній системі само документованими 
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вихідними даними. Структурно-алгоритмічна форма представлення процесу 

показана на рисунку 2 (г). 

Декомпозиція процесів проектування до рівня проектної процедури не 

забезпечує однорідності моделі процесів. Продовжимо декомпозицію до рівня 

технологічних процесів, для реалізації яких формуються виробничі завдання, 

які потім диспетчеризуються та контролюються. На підставі цього приймаємо, 

що проектувальна операція представляється сукупністю відповідних 

виробничих операцій, на виконання яких плануються виробничі завдання. Опис 

процесу виконання виробничої операції представлено наступним кортежем (7): 

𝑃𝐼𝑡 =
〈𝑖𝑑,𝑀𝑎𝑖𝑛𝑇𝑎𝑠𝑘, 𝐷𝑆, 𝐽𝑜𝑏, 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛, 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ, 𝑅𝑑𝑏, 𝐷𝑜𝑛𝑒, 𝐾𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠〉,  (7) 

де  PIt – опис процесу виконання виробничої операції; id – ідентифікатор 

конкретного виробничого процесу, під час якого операція 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 проектної 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 

проектної операції у проекті, виконання якого обліковується у даній 

виробничій процедурі; Done – позначення, яке характеризує готовність 

виконання відповідного виду робіт; Kworks – кількість доопрацювань по 

певному виду роботи. 

У результаті розроблено інформаційну модель процесу проектування та 

декілька форм її представлення, яка заснована на використанні методів 

дискретної математики, і, на відміну від існуючих, має блочно-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. 

Описані у даному розділі моделі використані при розробці інформаційної 

технології у вигляді КЗАПР для організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування у проектній організації. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [1-2, 7, 9-10, 11, 19]. 

Третій розділ присвячено розробці інформаційної технології, яка 

реалізується у вигляді КЗАПР для організації процесу автоматизованого 

проектування об’єктів машинобудування. Розробку інформаційної технології та 

порядку функціонування її підсистем було виконано на основі створених у 

другому розділі інформаційних моделей та існуючих методів. 

Розробка структури інформаційної технології є першим необхідним 

кроком для розробки засобів для автоматизації виконання проектувальних 

робіт. 
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Спостереження за роботою проектувальників та конструкторів 

машинобудівних підприємств, аналіз організаційних та нормативних 

документів дозволили представити наступний умовно простий процес 

проектування. Керівник проектної групи (конструкторського бюро, проектної 

організації) при наявності технічного завдання аналізує його та ініціює початок 

процесу проектування обраною групою працівників, а також затверджує його 

результати. Частину своїх повноважень із консультування проектувальника, 

контролювання його роботи, управління процесом проектування делегує 

керівнику нижчого рівня – відповідальному виконавцю. 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 помилки, за наявності доопрацьовує запропоноване проектне 

рішення, а, можливо, і переробляє заново. 

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. 

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

«ToBе» буде виконуватися шляхом комп’ютеризації технологічного процесу 

проектування, то проміжок часу передавання повідомлення буде значно 

меншим тривалості роботи по виконанню проектної роботи. На підставі цього у 

подальшому «вектор» передавання повідомлення будемо зображати 

горизонтально, тобто без затримки у часі. 

Із урахуванням вказаного спрощення наявний стан проектування виглядає 

так, як показано на рисунку 3. 

Усі види проектувальних 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 і контролюється сам факт їх виконання. Роботи з 

проектування підлягають обов’язковій перевірці. 

Розглянемо виконання першого типу робіт. Виділимо фрагмент схеми на 

рисунку 3, який показує процес виконання роботи, яка не перевіряється. 

Наприклад, це буде аналіз технічного завдання відповідальним фахівцем, за 

реалізацію у проекті якого він відповідає. Загальний час виконання такої 

роботи визначається за формулою (8): 

∆𝑡𝐽1=∆𝑡𝑑1 + ∆𝑡𝐽 + ∆𝑡𝑑2,     (8) 

де tJ1– загальний час виконання роботи, яка не перевіряється; 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. 
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Рисунок 3 – Діаграма стану процесів проектування «AsIs» 

 

Загальний час роботи по здійсненню процесу проектування, результати 

якого перевіряються, контролюються та затверджуються, на прикладі 

послідовності процесу проектування та процесу перевірки з введеними 

позначеннями інтервалів часу представлено формулою (9): 

∆𝑇𝐽2 = ∆𝑡𝑑1 + ∆𝑡𝐽 + ∆𝑡𝑑2 + 

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

𝑘−1
𝑙=1 ,  (9) 

де TJ2 – загальний час виконання роботи, яка перевіряється; tJ–час виконання 

роботи по здійсненню процесу; tJt – час виконання роботи по здійсненню 

процесу перевірки результатів проектування; td1t – затримка часу перед 

виконанням перевірки; 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;  

k – кількість перевірок або контролів; l – поточний індекс ітерації перевірки. 

Інтервал часу на виконання розглянутого процесу проектування 

визначається за формулою (10): 

∆𝑇𝐽 = ∑ ∆𝑇𝐽1𝑖 + ∑ ∆𝑇𝐽2𝑖
𝑛2
𝑖−1

𝑛1
𝑖−1 ,     (10) 

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

відповідає рисунок 3n1=4); n2 – кількість робіт, результати яких перевіряються 
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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 «AsIs». 

Пропозиція процесу проектування у стані «ToBe» є наступною. Зменшення 

значення показника ТJ може бути досягнуто за рахунок реалізації наступного: 

–  виключення затримок td2 шляхом звільнення виконавця від функції 

передавання результатів своєї роботи за призначенням; 

–  виключення або суттєве скорочення затримок td1 шляхом покращення 

планування процесів та належної їх диспетчеризації; 

–  скорочення часу проектування та операцій перевірки і контролю tJ, який 

є основним часом виконання робіт із проектування, за рахунок комп’ютеризації 

цих процесів.  

Діаграма послідовностей процесів у сценарії проектування у стані «ToBe» 

з урахуванням наведених рекомендацій 1-3 приведена на рисунку 4. 
 

 
Рисунок 4 – Діаграма стану процесів проектування «ToBe» 

 

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.  

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. 



14 

Функціональна модель комплексу засобів автоматизації проектувальних 

робіт проектної організації як декомпозиція загальної схеми показана на 

рисунку 5. Центральне місце у ній займає робоча зона, у якій є попередній опис 

проектованого об’єкту і з’являється наступний – більш детальний. Тим самим 

реалізується процес проектування об’єкту машинобудування або окремої його 

частини. 

На обрану робочу зону проектувальник впливає програмно-технічними 

засобами через мережу. На роботу проектувальника впливає його керівник.  

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 

наближення строків виконання і нарешті вчасно передає на виконання 

завдання. 

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 проектування. 

 

 
Рисунок 5 – Функціональна модель роботи комплексу засобів  

автоматизації проектувальних робіт 

 

Процес функціонування управляючої підсистеми є основою 

функціонування програмних засобів.  

Зважаючи на проектування кожного разу нового об’єкту машинобудування 

(нової структури та виконуваних функцій), неможливо наперед передбачити всі 
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можливі логічні схеми проектування та відповідні процеси роботи підсистеми 

управління проектуванням.  

Разом із тим очевидно, що підсистема управління повинна проходити 

через деяку кількість фіксованих станів, у яких виконується аналіз поточної 

ситуації та приймаються відповідні рішення. 

Така поведінка підсистеми реалізується в моделях скінчених автоматів, на 

основі яких і пропонується реалізовувати 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 виконано 

декомпозицію вихідної функціональної моделі, яка набуває наступного вигляду 

(рис. 6), де ТЗі – стан структури об’єкту проектування; СПрi – стан відповідного 

процесу проектування згідно технічному завданню. 

 

 
Рисунок 6 – Декомпозиція кінченого автомату 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 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 7 (а). Скінчений автомат, який опрацьовує дії 

проектувальників із реалізації процесів проектування представлено на 

рисунку 7 (б). 

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

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

виконуються. 

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. 
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Рисунок 7 – Моделі скінчених автоматів, які опрацьовують:  

а) – формування проектів, б) – команди або запити проектувальників 
 

Інформаційна модель обробки інформації при проектуванні концептуально 

показана на рисунку 8. Він демонструє функціональну модель розробленої 

інформаційної технології, в якій реалізуються функції збору, пошуку, обробки, 

збереження та передачі інформації. Рисунок 8 відображає принципові 

інформаційні потоки, надалі чиї номера представлені в круглих дужках. 

Працездатність запропонованої інформаційної технології 

продемонстровано на прикладі організації виконання типових проектних 

операцій. Посередині рисунка 8 показано підсистеми КЗАПР, які задіяні при 

виконанні проектувальних операцій. 

Користувач приймає для виконання проектну операцію, яка призначається 

йому КЗАПР з поточних Виробничих Операцій (7). Детальний опис завдання на 

проектування користувач вибирає з поточного стану інформаційного опису 

Структури Об’єкту, 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 

із вимогами ТЗ впливом (9), використовуючи одну програму з Пакету 

Прикладних Програм Проектування, яка необхідна для виконання певної 

проектувальної операції. У результаті формуються конкретні значення 

параметрів та передаються (12) у Репозитарій Поточного Стану Проекту також 

впливом (9). 
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Рисунок 8 – Функціональна модель інформаційної технології 

 

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 Об’єкту, який проектується (13). Оновлений поточний стан 

цього структурного опису дозволяє головному конструктору проекту 

аналізувати хід виконання процесу проектування. 

За аналогічною технологією виконуються інші операції проектувального, 

технологічного та організаційного характеру.  

Розроблена інформаційна технологія підтримки роботи проектувальників у 

проектній організації, що дозволяє вирішити задачі, що досліджуються у 

дисертаційній роботі. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [3-6, 12, 13-19, 21]. 

Четвертий розділ присвячено програмній реалізації моделей та 

інформаційної технології у вигляді КЗАПР для організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування у проектній 

організації з метою скорочення загальної тривалості виконання проектувальних 

робіт.  

Основні результати розділу опубліковано у працях [22, 23]. 



18 

У додатках наведено акти впровадження результатів дисертаційної 

роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено важливу актуальну  

науково-прикладну задачу забезпечення належної організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. Отримано наступні 

результати: 

1. Проведено аналітичний огляд сучасного стану застосування 

інформаційних технологій для автоматизації виконання проектувальних робіт у 

проектній організації та виявлено його недостатній рівень розвитку. Аналіз 

процесу проектування об’єктів машинобудування дозволив установити, що 

розробники використовують досить старі та не оптимізовані методи 

проектування для комп’ютеризації тільки окремих проектувальних операцій. 

Комп’ютеризація проектування не контролюється достатньо та не забезпечує 

оптимізацію допоміжних дій. Сформульовано мету та здійснено постановку 

задач дослідження. 
2. Розроблено інформаційну модель структури об’єкту проектування, 

яка не залежить від складу та структури об’єкту та формується динамічно в 

процесі проектування. Модель заснована на сукупності множин, кожна з яких 

містить однорідний опис проектованих об’єктів та посилання на файл 

специфікації, який містить мета опис та специфічну інформацію про об’єкт. 

3. Розроблено інформаційну модель процесу проектування як 

сукупність множин та подається декілька форм її представлення, що дозволяє 

зручно представити процеси проектування на кожному етапі їх життєвого 

циклу, застосовуючи їх однорідний інтерфейс для обробки та аналізу 

інформації 

4. Розроблено інформаційну технологію організації процесу 

проектування об’єктів машинобудування та порядок взаємодії її підсистем, у 

якій, на відміну від існуючих, введено підсистеми за функціональною ознакою, 

що дозволяє витримати умову їх незалежності від типу та складності об’єкту 

проектування та забезпечити умови для постійного розвитку КЗАПР. 

Запропоновано підсистему управління проектуванням об’єктів 

машинобудування на основі детермінованих вкладених однокрокових автоматів 

на основі змінюваних векторів станів, що дозволяє організувати роботу 

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

випадкових запитів, а також забезпечує постійний розвиток КЗАПР. 

5. Інформаційну технологію реалізовано у вигляді КЗАПР на базі 

розроблених у дисертації моделей та існуючих методів. ЇЇ застосування для 

організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування 

дозволяє скоротити загальну тривалість виконання проектувальних робіт.  

6. Апробація і застосування отриманих результатів дисертаційного 

дослідження здійснені під час практичного впровадження у діяльність 

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

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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АНОТАЦІЯ 

 

Захарченко В. П. Моделі та інформаційна технологія організації 

процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2018. 

Вирішено задачу забезпечення належної організації процесу 

автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. 

Розроблено інформаційну технологію організації процесу проектування 

об’єктів машинобудування та порядок взаємодії її підсистем у вигляді 

комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт (КЗАПР), у якій, на 

відміну від існуючих, введено підсистеми за функціональною ознакою, що 

дозволяє витримати умову їх незалежності від типу та складності об’єкту 

проектування та забезпечити умови для постійного розвитку КЗАПР. 

Удосконалено модель структури об’єкту проектування, яка не залежить від 

складу та структури об’єкту та формується динамічно в процесі проектування, 
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та модель процесу проектування як сукупність взаємозв’язаних елементарних 

процесів та подається декілька форм її представлення, що дозволяє зручно 

представити процеси проектування на кожному етапі їх життєвого циклу. 

Запропоновано інформаційну технологію для розробки комплексу засобів 

автоматизації проектувальних робіт на основі комплексу моделей, 

використання якого дозволяє скоротити загальну тривалість виконання 

проектувальних робіт у проектній організації. 

Проведено апробацію використання КЗАПР. 

Ключові слова: інформаційна технологія, організація автоматизованого 

процесу проектування, структура об’єкту проектування, процес проектування, 

комплекс засобів автоматизації проектувальних робіт. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Захарченко В. П. Модели и информационная технология организации 

процесса автоматизированного проектирования объектов 

машиностроения. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Харьковский 

национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова,  

Харьков, 2018. 

Решена задача обеспечения надлежащей организации процесса 

автоматизированного проектирования объектов машиностроения. 

Разработана информационная технология организации процесса 

проектирования объектов машиностроения и порядок взаимодействия ее 

подсистем в виде комплекса средств автоматизации проектировочных работ 

(КСАПР), в которой, в отличие от существующих, введено подсистемы по 

функциональному признаку, что позволяет выдержать условие их 

независимости от типа и сложности объекта проектирования и обеспечить 

условия для постоянного развития КСАПР. 

Усовершенствована модель структуры объекта проектирования, которая не 

зависит от состава и структуры объекта и формируется динамически в процессе 

проектирования, и модель процесса проектирования как совокупность 

взаимосвязанных элементарных процессов и подается несколько форм ее 

представления, что позволяет удобно представить процессы проектирования на 

каждом этапе их жизненного цикла. 

Предложена информационная технология для разработки комплекса 

средств автоматизации проектировочных работ на основе комплекса моделей, 

использование которого позволяет сократить общую продолжительность 

выполнения проектировочных работ в проектной организации. 

Проведена апробация использования КСАПР. 

Ключевые слова: информационная технология, организация 

автоматизированного процесса проектирования, структура объекта 

проектирования, процесс проектирования, комплекс средств автоматизации 

проектировочных работ. 
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ABSTRACT 

 

Zakharchenko V. P. Models and information technology of the 

organization the automated design process of the mechanical engineering 

objects. – Manuscript copyright. 

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. 

In the work, an analytical review of modern approaches for solving the problem 

of organization the automated design process of mechanical engineering objects was 

carried out. It was found that 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 

performance within the organization the automated design process of mechanical 

engineering objects.  

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 of a 

means complex 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 selected research methods are based on the principles and methods of 

systems analysis, the set theory and orientation (graph theory), methods of structural 

analysis and functional modeling of IDEF0 and methods of databases creation. 

It was improved the model of design object structure based on the using the 

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

form 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 of the design process and offered to use several 

forms of its representation based on the using of the discrete mathematical methods. 

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

means complex for the design works automation concerning changes of the design 

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

phases of the design processes’ life cycle. 
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For the first time it was obtained the structure and algorithms of information 

technology for the organization of automated design process of MEO 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. 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 for the organization of the 

automated design process of the mechanical engineering objects of any designation 

and structure at the expense by the developed means complex for the design works 

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

works performance in the design organization. 

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. 

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. 

Scientific position, conclusions and practical results obtained during the 

dissertation research were tested at international scientific conferences discussed at 

scientific seminars and contained in materials of scientific conferences, articles and 

reports on research work. 

Keywords: information technology, organization the automated design process 

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

design process, design automation system, means complex for the design works 

automation.
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