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технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення 
виробів” 
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3. Суть розробки, основні результати. 
Розроблено інтегровану систему, що використовує сучасні інформаційні технології 

при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва. Для її реалізації на системному 
рівні запропоновано нові підходи до використання технологічної інформації, які полягають в 
виборі таких методів моделювання та оптимізації, що дають можливість з найбільшою 
ефективністю розв’язати будь-яку технологічну задачу, скоротити строки технологічної 
підготовки виробництва та підвищити її якість. Запропоновано та реалізовано методику 
підвищення інформативності початкової інформації при розв’язанні задач технологічного 
проектування шляхом використання методів багатовимірного статистичного аналізу, що 
дозволяє знизити розмірність початкових масивів інформації, спростити вирішення 
технологічних задач та підвищити точність їх результатів. Запропоновано та обґрунтовано 
використання методів кластерного та дискримінантного аналізу для класифікації, групування 
та розпізнавання образів при розв’язанні задач технологічної підготовки виробництва. 

Запропоновано нову структуру та послідовність технологічної підготовки 
виробництва приладів з формалізованим зв’язком механообробного і складального 
виробництва. Розроблено модель складального виробу в приладобудуванні, що враховує 
трудомісткість та специфіку складальних, регулювальних і контрольно-вимірювальних робіт 
та методи автоматизованого проектування технології складання приладів. Запропоновано 
функціональну модель формування структури виробу за трудомісткістю складальних 
одиниць, що дозволяє формувати послідовність складання з урахуванням організаційно-
технічних чинників. Створено систему технологічної підготовки прискореного складання 
виробів в приладобудуванні “AsCAM”.  

Рос. 
Разработана интегрированная система, которая используют современные 

информационные технологии при решении задач технологической подготовки производства, 
Для ее реализации на системном уровне предложены новые подходы использования 
технологической информации, состоящие в выборе новых методов моделирования и 
оптимизации, которые позволяют с наибольшей эффективностью решить любую 
технологическую задачу, сократить сроки технологической подготовки производства и 
повысить ее качество. Предложена и реализована методика повышения информативности 
исходной информации при решении задач технологического проектирования путем 
использования методов многомерного статистического анализа, позволяющая снизить 
размерность исходных массивов информации, упростить решение технологических задач и 
повысить точность их результатов. Предложено и обосновано применение методов 



 

кластерного и дискриминантного анализа для классификации, группирования и 
распознавания образов при решении задач технологической подготовки производства. 

Предложена новая структура и последовательность технологической подготовки 
производства приборов с формализованной связью механообрабатывающего и сборочного 
производства. Разработана модель сборочного изделия в приборостроении, которая 
учитывает трудоемкость и специфику сборочных, регулировочных и контрольно-
измерительных работ и методы автоматизированного проектирования технологии сборки 
приборов. Предложена функциональная модель формирования структуры изделия по 
трудоемкости сборочных единиц, которая позволяет формировать последовательность 
сборки с учетом организационно-технических факторов. Создана система технологической 
подготовки ускоренной сборки изделий в приборостроении “AsCAM”. 

Англ. 
An integrated system that will use modern information technology in solving technological 

preparation is developed. For its implementation at the system level, new approaches using 
information technology, consisting in the choice of new methods for modeling and optimization, 
which can most effectively solve any technological problem, reduce the time s technological 
preparation to improve its quality. Proposed and implemented the method more informative source 
of information for solving problems of technological design through the use of multivariate 
statistical analysis to reduce the dimension of the original data files, to simplify the solution of 
technological problems and to improve the accuracy of their results. Proposed and justified 
application of the cluster’s methods and discriminates analysis for classification, clustering and 
pattern recognition for solving problems of technological preparation of production. 

A new structure and sequence of instrument’s production’s technological preparation with a 
formalized relationship machining and assembly facility is proposed. A model of the assembly 
products in the instrument making, which takes into account the complexity and specificity of 
assembly, adjustment and test papers and methods of computer-aided design technology 
instrument’s assembly. We propose a functional model of the product structure of complexity of 
assembly instruments, which allows you to create the assembly sequence, taking into account the 
organizational and technical factors. A system of technological preparation for accelerated assembly 
of products in instrument making "AsCAM" is created. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Подібних аналогів автоматизованої системи прискореної технологічної підготовки 
малосерійного складального виробництва приладів немає. 

Автоматизованої інтегрованої системи обробки технологічної інформації, що 
використовує сучасні інформаційні технології при розв’язанні задач технологічної 
підготовки виробництва в світовій практиці не існує.    

 
6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, 

терміни впровадження та окупності, показники). 
Термін впровадження проекту не перевищує півроку, а окупність – не більше одного 

року. Вартість реалізації проекту  залежить від масштабів виробництва. 
 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації). 
Отримані результати роботи можуть бути використані на приладо- та машинобудівних 

підприємствах України, в тому числі й м. Києва (на заводі автоматики ім. Г.І. Петровського, 
ВО ім. Корольова, ВО «Більшовик», НВК «Арсенал», заводах “Радар”, “Буревісник”, ДАХК 
“Артем” та ін.) при впровадженні високих технологій при виготовленні деталей, складанні 
приладів та машин, при автоматизованому проектуванні технологічних процесів 
виготовлення приладів та машин, при організації виробництва приладів та машин на основі 
CALS-технологій, а також розв’язанні різноманітних задач підготовки виробництва. Ця 
робота дозволить виробничим підприємствам, проектно-технологічним та науково-
дослідним інститутам на сучасному інформаційному рівні підійти до розробки новітніх 
технологій, що використовують сучасні технологічні процеси обробки деталей приладів та 
машин, комп’ютерно-інтегровані виробництва та системи автоматизованого проектування 
технології та виробництва. 
 
8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна 

документація, бізнес-план, готова до впровадження). 
Технічна документація готова до безпосереднього впровадження в умовах 

малосерійного серійного виробництва машин і приладів. 
 
9. Існуючі результати впровадження. 

Результати роботи впроваджено на ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Завод 
автоматики ім.. Г.І. Петровського” (м. Київ) у вигляді методики прискореної технологічної 
підготовки малосерійного складального виробництва та автоматизованої системи “AsCAM”, 
що дозволило скоротити цикл складальних робіт в 1,5 рази, час на підготовку технологічної 
документації в 1,6-2,5 рази, знизити вартість проектних робіт на 35-65% та повністю 



 

виключити помилки на етапі формування послідовності складання приладу КГК “Круїз” й 
отримати економічний ефект 125 тис. грн. 
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