
Міністерство освіти і науки України

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Кафедра АПЕПС

Магістерська дисертація

На тему:

Програмне забезпечення для взаємодії

PDM та CAD систем

Студент:

6-го курсу ТЕФ

Групи ТВ-71мп

Орел Дмитро Сергійович

Керівник:

Левченко Лариса Олексіївна

Київ - 2018



Актуальність теми

Системи автоматизованого проектування (CAD)
допомагають скоротити час на проектування виробу та
зменшити собівартість.
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Системи контролю виробів (PDM) управляють та
надають доступ до технічної документації на всіх
етапах розробки виробу починаючи з
проектування.

Від інтеграція CAD та PDM систем на підприємстві залежить
ефективність самого виробництва і його здатність
оперативно реагувати на вимоги ринку.



Життєвий цикл розробки виробу
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Предметом дослідження є програмне забезпечення організації
взаємодії між CAD та PDM системами.

Мета дослідження полягає в розробці нових програмних засобів,
удосконалення існуючих способів інтегрування між CAD та PDM
системами.

Об’єктом дослідження є процес інтеграції систем автоматизованого
проектування та контролю виробів.
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Завдання наукового дослідження

 забезпечення можливості виконання колективного проектування нових виробів 
із паралельним використанням різних CAD систем;

 уніфікація принципів та підходів при розробці нових виробів незалежно від 
середовища автоматизованого проектування (CAD);

 аналіз та удосконалення способів інтегрування PDM та CAD систем;

 здійснення програмної реалізації удосконаленого способу інтегрування між PDM 
та CAD системами. 
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Наукова новизна та практична 
значимість
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Практична значимість дослідження визначається тим, що
універсальний інтегруючий комплекс, розроблений на основі
запропонованого підходу, значно прискорює впровадження нової CAD
системи проектування без заміни існуючих або впровадження нових
додаткових систем контролю виробів.

Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні традиційного
підходу інтеграції PDM та CAD шляхом уніфікації інтерфейсу взаємодії,
що забезпечує колективну розробку нового виробу.



Опис проблематики
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Найбільш розповсюджені CAD 
та PDM системи
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Взаємодія PDM та CAD систем 
через програмне забезпечення
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Засоби розробки
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Програмна реалізація розширення з боку 
PDM системи
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Програмна реалізація розширення з боку 
CAD систем
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Налаштування програмного забезпечення для взаємодії
PDM та CAD систем



Функціональна структура системи
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Користувацький інтерфейс в CAD системах SolidWorks та PTC 
Creo Parametric
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Виклик операції «Присвоєння позначення»
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Виклик операції «Поповнення збірки з PDM системи»
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Виклик операції «Завантаження моделі в PDM систему»
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Аналіз ринкових можливостей запуску 
стартап-проекту
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Рівні товару Сутність та складові
І. Товар за задумом Прогармне забезпечення для взаємодії PDM та CAD

систем
ІІ. Товар у реальному 
виконанні

Властивості/характерис
тики

М/Нм Вр/Тх 
/Тл/Е/Ор

1. Розмір програмного 
забезпечення Нм Тх

2. Інтерфейс 
користувача Нм Тх

3. Модульність
Нм Вр

Якість: стандарти, нормативи, параметри тестування 
тощо
Пакування: відсутнє
Марка: PDM Browser

ІІІ. Товар із 
підкріпленням

До продажу: відсутнє
Після продажу: персональна підтримка в 
обслуговуванні за додаткову платню.

No 
п/п 

Фактор Зміст можливості 
Можлива реакція 
компанії

1

Незалежність 
від CAD та PDM

Можна 
використовувати з 
різними CAD та PDM

Вихід на широкий 
ринок підприємств 
розробки складної 
продукції

2 Недоліки в 
існуючих  
альтернативах

Існуючі 
альтернативи не 
гнучкі в плані 
інтеграції, або не є 
орієнтованими на 
конкретну 
предметну область

Модифікація 
існуючих методів 
інтеграції



Висновки

o забезпечено можливість виконання колективного проектування виробів із паралельним 

використанням різних CAD систем;

o уніфіковано принципи та підходи при розробці нових виробів незалежно від середовища 

автоматизованого проектування (CAD);

o проаналізовано та удосконалено способи інтегрування PDM та CAD систем;

o здійснено програмну реалізацію удосконаленого способу інтегрування PDM та CAD систем.

Програмне забезпечення для взаємодії PDM та CAD систем впроваджене та 
використовується працівниками компанії ТОВ “IT-Софт”.
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