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Для підвищення якості проектування виробів і прискорення даного процесу 

розробляється велика кількість прикладних програм, що виконують розрахунки і побудову 

моделей в автоматичному і напівавтоматичному режимах. Ці системи дозволяють збільшити 

точність розрахунків, знизити ризик виникнення помилок і підвищити швидкість розробки 

нових виробів. Крім цього, САПР дозволяють будувати тривимірні моделі спроектованих 

виробів в CAD-системі. Для проведення такого побудови необхідно засіб розробки 

концептуальних рішень та подання загальної структури вироби ще на етапі обговорення 

принципових рішень. Структурний підхід є ефективним засобом розробки системи, саме тому 

необхідні засоби автоматизації візуального структурного проектування. Це дозволяє 

конструктору в процесі роботи відволіктися від конкретного рішення, мислити більш 

загальними категоріями і зосередитися на проектуванні структури вироби в цілому. Кінцевою 

метою проектування в цьому випадку є створення графа збірки, в вузлах якого розташовані 

конструктивні елементи проектованого вироби (графічні образи), а ребра задають порядок і 

послідовність застосування цими елементами своїх «віртуальних інструментів», які формують 

для них посадочні місця в суміжних деталях. 

Інтелектуальність таких систем підвищується за рахунок виконання геометричних 

об'єктів параметричними, а також за рахунок розширення обсягу знань об'єктів не тільки про 

себе, а й про навколишнє середовище. Ступінь знань повинна бути достатньою для оцінки 

можливості функціонування об'єкта в навколишньому середовищі. Роль носія інформації в 

цьому випадку виконує спеціальний об'єкт - «віртуальний інструмент», параметрично 

пов'язаний з основним об'єктом - деталлю. Тоді за допомогою «інструмента» можна 

забезпечити необхідний робочий простір для установки деталі шляхом булевських операцій 

при створенні збірки в CAD-системі. 

Важливим аспектом при візуальному структурному підході є накопичення бази даних 

і знань про елементи вироби і способах взаємозв'язку між ними, так як часто зв'язку між 

стандартними елементами типові. Для реалізації можливості накопичувати знання про товари 

і зв'язках між ними необхідно мати зворотний зв'язок з CAD-системою. 
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