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В статті запропоновано підхід до створення інформаційного забезпечення рішення задач процесів
конструювання при створенні технологічного обладнання в системі автоматизованого проектування.
Ключові слова: автоматизація, комп’ютерне конструювання, методика конструювання, інформаційне забезпечення, етапи створення, процеси конструювання.

Вступ
Розробка і впровадження автоматизованих систем процесів конструювання на базі прогресивних
інформаційних технологій є одним з пріоритетних
напрямків розвитку машинобудівної промисловості
України. Автоматизація процесів конструювання на
рівні технологічної машини можлива при створенні
ідеології та методології комп’ютерного конструювання, які б відповідали сучасним методам дослідження і створення складних технічних систем.
Принципи побудови. Структури і методології
автоматизованого проектування за допомогою ЕОМ
сформовані А.І. Петренко [1]. В роботі надана загальна технологія проектування різних технічних
об’єктів, процесів, систем.
Однією з задач автоматизованого комп'ютерного конструювання є створення системи інформаційного забезпечення, розробка системного підходу до
якої є метою даної статті.

Основний матеріал
Рішення задачі. Автоматизоване конструювання будується на методиці конструювання. Аналіз
основних положень методики конструювання дозволяє сформулювати проблеми і задачі, що виникають в процесах конструювання та необхідну інформацію для їх рішення. На основі методики конструювання масиви інформації можливо упорядкувати по вертикалі (у відповідності з логічною схемою
створення виробу) та по горизонталі (у відповідності зі зв’язками між складовими задач).
Проблеми автоматизації конструювання доцільно вирішувати застосуванням методу вирішення
складних задач перетворенням їх у більш прості –
загальну проблему вирішувати автоматизацією процесів конструювання обладнання галузі промисловості машинобудування [2].
Послідовність конструювання визначена нормативними документами Держстандарту України –
ДСТУ, ГОСТами, в яких узагальнено вітчизняний та
світовий досвід конструювання і які, по суті, є узагальненою методикою або технологією конструю136

вання – упорядкованою послідовністю етапів, процесів створення, при виконанні яких об’єкт конструювання послідовно висвітлюється до повного
геометричного зображення конструкції.
На основі дослідження розрізнених методик
конструювання, що втілені в науково-технічній літературі та на основі особистого досвіду нами виконана систематизація методик (алгоритмів) конструювання, виділені задачі та розроблені графи логічно-інформаційних схем організації процесів конструювання за етапами створення виробу: при створенні концептуальної моделі, формуванні технічного завдання, при створенні технічної пропозиції,
ескізного, технічного проектів.
Створення технологічного обладнання само по
собі є комплексною складною задачею, яка вирішується шляхом послідовного перетворення її в більш
прості. Задачі, що стоять перед конструктором можливо розбити на три класи: конструкторські, технологічні та експлуатаційні. Експлуатаційні властивості виробів, технологічність деталей і конструкцій
вирішується в ході рішення конструкторських задач.
Технологічність конструкції може оцінюватись
з різних точок зору. З точки зору робітників оброблювального цеху – технологічні деталі, які просто
виготовляються без спецоснастки. З заводської точки зору технологічні ті деталі і конструкції, які виготовляються просто і дешево в усіх цехах.
Перелік конструкторських задач за етапами
створення виробу [3].
І – розробка вихідних вимог [4]
1.1 – створення концептуальної моделі (уявно);
1.2 – визначення необхідних властивостей;
1.3 – визначення значень основних показників
якості;
1.4 – встановлення умов ефективного використання;
1.5 – встановлення необхідної технологічної
потреби в даному ТМ–А.
ІІ – створення концептуальної моделі
2.1 – визначення вимог і норм, що визначають
показники якості;
2.2 – визначення умов експлуатації;
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2.3 – визначення умов виробництва;
2.4 – визначення технічних параметрів;
2.5 – визначення вимог технічної естетики;
2.6 – визначення вимог до складових частин
ТМ–А;
2.7 – визначення вимог безпеки, охорони здоров’я і природи;
2.8 – визначення вимог патентної чистоти;
2.9 – визначення вимог до виробничої, монтажної та експлуатаційної технологічності;
2.10 – визначення вимог до уніфікації, стандартизації;
2.11 – визначення економічних показників.
ІІІ – створення технічного завдання
3.1 – визначення перетворень, що виконуються
ТМ–А;
3.2 – визначення технологічних процесів;
3.3 – визначення технічних функцій;
3.4 – визначення виконавчих органів, законів їх
руху;
3.5 – визначення механізмів виконавчих органів, вибір виконавчих органів;
3.6 – визначення передаточних пристроїв, двигунів;
3.7 – визначення системи управління.
ІV – технічна пропозиція [5]
4.1 – визначення варіантів кінематичних і силових схем;
4.2 – визначення розмірів і форм деталей та вузлів;
4.3 – компонування;
4.4 – перевірка варіантів на патентну чистоту;
4.5 – визначення оптимального варіанта.
V – ескізний проект [6]
5.1 – конструктивна проробка варіантів можливих рішень;
5.2 – виготовлення макетів, перевірка принципів роботи;
5.3 – розробки рішень, що забезпечують показники надійності;
5.4 – оцінка на технологічність;
5.5 – оцінка за показниками стандартизації та
уніфікації;
5.6 – оцінка показників технічної естетики;
5.7 – перевірка на патентну чистоту, конкурентоспроможність;
5.8 – порівняльна оцінка варіантів;
5.9 – вибір оптимального варіанту виробу;
5.10 – виявлення нових виробів і матеріалів, що
потребують постановки на виробництво.
VІ – технічний проект [7]
6.1 – розробляють конструктивні рішення виробу і його складових частин;
6.2 – виконують необхідні розрахунки;
6.3 – виконують необхідні принципові схеми,
схеми з’єднань та інші;
6.4 – виявляють технічні рішення, що забезпечують показники надійності;

6.5 – аналіз конструкції на технологічність;
6.6 – розробка, виготовлення і випробування
макетів окремих вузлів виробу;
6.7 – оцінка естетичних властивостей;
6.8 – оцінка можливостей транспортування,
зберігання, монтажу на місці експлуатації;
6.9 – оцінка експлуатаційних вимог;
6.10 – перевірка на патентну чистоту і конкурентоспроможність;
6.11 – виявлення номенклатури купівельних
виробів;
6.12 – оцінка технічного рівня та якості виробу.
Інформаційне забезпечення етапів зображено
на рис. 1 – 4 сукупність графів є складовими методології комп’ютерного конструювання в системі
автоматизації процесів конструювання технологічного обладнання

Висновок
Запропонований системний підхід доцільно застосовувати при створення інформаційного забезпечення рішення задач процесів конструювання при
створенні технологічного обладнання в системі автоматизованого проектування.
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Рис. 1. Граф інформаційного забезпечення
процесів конструювання при опрацюванні
технічного завдання
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Рис. 2. Граф інформаційного забезпечення
процесів конструювання при створенні
технічної пропозиції
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Рис. 3. Граф логічно-інформаційної схеми
організації процесів конструювання
при опрацюванні ескізного проекту
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А.А. Титарчук
В статье предложен поход к созданию системы информационного обеспечения решения задач процессов конструирования при создании технологического оборудования в системе автоматизированного проектирования.
Ключевые слова: автоматизация, компьютерное конструирование, методика конструирования, информационное
обеспечение, этапы создания, процессы конструирования.
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SYSTEM APPROACH TO THE CREATION OF DATAWARE OF SOLVING OF THE PROBLEMS
OF PROCESSING EQUIPMENT DESIGN PROCESSES

А.А. Tytarchuk
The approach to the creation of the system of dataware of design processes problems solving during the creation of processing equipment in the system of computer-aided design is offered.
Keywords: automation, computer-aided design, methods of design, dataware, stages of creation, design processes.
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Представлені матеріали щодо визначення деяких похибок еталону одиниці електричної напруги від
0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, розробленого в НДІ АЕД НТУУ
“КПІ”; надано методику отримання розширеної невизначеності.
Ключові слова: еталон, похибки первинних еталонів, похибки вторинних еталонів, часовий графік
термокомпарування, похибка, зумовлена різночасовим зрівнянням при термокомпаруванні, розширена невизначеність.

b“23C
Постановка проблеми. Кожна країна, яка підтримує сучасний технічний рівень або йде курсом визнання міжнародною технічною спільнотою повинна
мати розвинену національну еталонну базу, яка є основою системи забезпечення єдності вимірювань.
Саме цей фактор говорить про темпи науково-технічного прогресу країни. Створення, розширення та
підтримки еталонної бази на необхідному технічному
рівні потребує регулярних досліджень та звірення з
еталонами інших країн з метою міжнародного визнання результатів вимірювань та випробувань.
Національна еталонна база України досить розвинена, але науково-технічний прогрес не стоїть на
місці і потребує докладання чималих зусиль з боку
наукових співробітників для її вдосконалення.
Автори статті мають за мету надати матеріали
деяких досліджень стосовно розробленого за їх участю вторинного еталону одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму у діапазоні
частот від 10 Гц до 30 МГц (ЕОНЗС) [1 – 3].
Середньоквадратичне значення (СКЗ) змінної
напруги заданого розміру не може бути відтворене
за допомогою існуючого фізичного явища. Тому
ЕОНЗС належать до одних з найбільш складних
еталонів. Однак існує визначення СКЗ періодичної
напруги – корінь квадратний з усередненого за період визначеного інтегралу квадрату миттєвих значень
напруги [4]
U скз =

T

1

T∫

U 2 (t)dt ,

(1)

0

де Т – період напруги, U(t) – побіжне значення напруги.

В зв'язку з цим є декілька підходів щодо визначення СКЗ напруги.
Найбільше поширення в світі отримав спосіб
порівняння теплових ефектів U СКЗ постійної і
змінної напруг на одному й тому ж термоелектричному перетворювачі – термокомпарування. Цей спосіб використовується в національних еталонах більшості країн, в тому числі і в Україні.
Постановка завдання. Похибка первинних
еталонів характеризується [5, 6]:
− невиключеною систематичною похибкою
відтворення одиниці напруги Θ;
− випадковою похибкою у вигляді середньоквадратичного відхилення (СКВ) результатів вимірювань S;
− похибкою передавання розміру одиниці ФВ
від еталона до зразкових засобів вимірювання SεΣ ;
− нестабільністю ν .
Оскільки ВЕ є вторинним еталоном, то на основі метрологічних характеристик, отриманих як
для первинного еталона, необхідно при обробці результатів вимірювань визначити сумарну похибку
еталона, яка характеризується середньоквадратичним відхиленням результату вимірювань (SΣ ) при
його звіренні з первинним еталоном.
При врахуванні невилученої систематичної похибки SΣ виражається через СКВ суми невилучених
систематичних і випадкових похибок еталона за
формулою (7) з (ГОСТ 8.381-80).
Окрім цього повинна бути визначена систематична похибка γ , яка може бути вилучена в залежності від діапазону напруг і частот. Систематична
похибка γ не є нормованою характеристикою ета139

