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Представлено метод проектування електронної апаратури, який передбачає використання 2D- та 
3D-моделей несучих конструкцій фірм-виробників при створенні конструкторської документації. 
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Значна частина розроблюваної електронної апаратури (ЕА) компонується в несучих конструк-

ціях (НК), які відповідають стандартам Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) серії 60297 і 
60917. При цьому, незважаючи на те, що складові частини НК є стандартними, розробник при ство-
ренні конструкторської документації (КД) на електронний пристрій і його складові частини повинен 
цілком визначено зображати, іншими словами викреслювати, елементи НК, на які документація вже 
розроблена і знаходиться у виробника несучих конструкцій. 
          Наприклад, створення електронного приладу з використанням настільних корпусів «Ratoipac 
PRO» фірми Schroff. Корпуси, як правило, в зібраному вигляді не поставляються з цілком певних 
причин — займають великий об’єм при транспортуванні та, найчастіше, можуть потребувати  част-
кового розбирання при складанні і монтажу власне приладу. Тому корпус не може бути включений в 
специфікацію приладу, як виріб. Те ж саме можна сказати і про іншу документацію: складальні крес-
лення апаратури в шафах і стійках, функціональні модулі другого рівня в субблоках, касетах і інших 
конструктивах. Це призводить до того, що розробник приладу повинен створювати складальне крес-
лення на корпус (каркас) і на сам прилад , самостійно зображуючи складові частини і використовую-
чи для цього дані каталогів на продукцію (принаймні для того, щоб зображення відображали сутність 
стандартних складових частин з урахуванням забезпечення взаємозамінності). Таким чином, можна 
констатувати нераціональність підходу при створенні КД — одні й ті ж складові частини представ-
ляються двічі. Якщо розглядати виріб цілком, то можна отримати відчутну економію витрат при ви-
пуску КД, використовуючи вже наявну документацію на елементи НК фірм-виробників. 

Метою роботи є створення методу проектування ЕА із застосуванням 2D- і 3D-моделей елеме-
нтів НК, створених їх виробниками, з використанням ресурсів Internet . 

Неодмінною умовою вирішення даної задачі є забезпечення доступу до конструктивних моде-
лей елементів НК фірм-виробників. В цьому випадку процес розробки конструкції ЕА можна розгля-
дати як наскрізне проектування з використанням попередніх даних при розробці НК . 

Перспективним варіантом використання моделей є отримання їх безпосередньо у розробників, 
але цей варіант не завжди доступний. Іншим варіантом отримання цих моделей є використання елек-
тронних каталогів компаній, а також різноманітних інтернет-сервісів. Оптимальним варіантом заван-
таження 2D- та 3D-моделей є комбінація вказаних можливостей. У разі відсутності необхідних кон-
структивів можливе звертання до фірм-виробників НК або самостійна розробка моделей. Алгоритм 
запропонованого принципу розробки КД представлено на рисунку. Для проектування ЕА та випуску 
КД використовується база даних (БД) у вигляді 2D- та 3D-моделей НК, яка формується з використан-
ням ресурсів Internet. 

 Подальша обробка та редагування моделей виконується в CAD-системі. Моделі у БД сервісу 
являють собою найчастіше готові складальні одиниці і окремі конструктиви. При відкритті моделі у 
більшості САПР модель розкладається на окремі нероздільні частини, які можна використовувати у 
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інших складальних одиницях. Тому до БД доцільніше додавати одразу повну складальну одиницю, а 
також список конструктивів, які входять до її складу.  
В роботі також розглядається можливість індивідуального виконання деталей на фірмах-виробниках 

стандартних несучих конструкцій [1], що передбачено в представленому алгоритмі. 

 Блок-схема алгоритму проектування 
 
Запропонований метод пройшов перевірку на прикладах проектування ЕА і показав його ефек-

тивність, що виражається в значній економії витрат, скороченні термінів та зменшенні помилок.  
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