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                                                         GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq 

sənayenin müxtəlif sahələrində avtomatlaşdırılmış layihələndirmə və yeni 

informasiya texnologiyasının tətbiqi əsasında kompüter elminin yüksək inkişafı 

müşahidə olunmuşdur. Klassik tətbiqi mexanika, materiallar müqaviməti, tərsimi 

həndəsə və maşın hissələri ixtisas fənnlərinin və müasir informasiya, multimedia 

texnologiyalarının, kompüter texnikasının bazasında formalaşan intellektual təyinatlı 

istiqamətlərdən biri avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləridir. 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin (ALS) texniki, proqram, informasiya 

və riyazi alətləri müxtəlif sahələr üzrə texniki obyektlərin layihələndirmə 

prosedurlarının və əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasını təmin edir. Müasir ALS-

lərin təhlili göstərir ki, bu növ informasiya sistemləri mətn redaktorlu, elektron cədvəl 

və riyazi təyinatlı proqramlar kimi universallıq, çeviklik və açıqlıq xassələrinə malik 

deyil və bu prinsipləri kifayət qədər təmin edə bilmir, ancaq məhdud konstruktor-

layihələndirmə və mühəndis hesablama məsələlərinin həlli üçün istifadə olunur.  

Texniki sistemin işlənməsi prosesi kompüter texnikasının, informasiya 

texnologiyasının, proqram, riyazi və intellektual sistemlərin tətbiqinə, ənənəvi 

alqoritmik, riyazi və məntiqi üsullarına əsaslanan layihələndirmə mərhələlərində 

həyata keçirilir. Layihələndirmə prosesinin ilkin mərhələlərindən başlayaraq layihə 

obyektinin işlənməsinə qoyulan yüksək dövlət və İSO (beynəlxal standartlar sistemi) 

standartlarının tətbiqi sonda onun beynəlxalq tələblərə cavab verən keyfiyyətli 

məhsulların hazırlanmasına imkan yaradır. Layihələndirmə prosesinin avtomat-

laşdırılmasında qoyulan tələblərin yerinə yetirilməsi üçün bu prinsiplərin tətbiqi 

zərurəti ortaya çıxır. Məlum olduğu kimi texniki sistemlərin layihələndirməsi texniki 

tapşırığın razılaşdırılmasından başlayaraq, texniki təklif layihələrinin seçilməsi, 

onların mühəndis hesabatları, konstruktor çəkiliş prosedurların, eksperimental 

tədqiqatların aparılması, texniki sənədlərin dövlət standartlarına uyğun tərtib 

edilməsi, laboratoriya və istehsalat sınaqlarının həyata keçirilməsi məsələlərini 

özündə birləşdirir. Layihələndirmə prosedurları çox mərhələli, üzun müddətli, böyük 

fiziki və elmi yaradıcı əmək tələb edən mürəkkəb əməliyyatlardan formalaşır. Müasir 
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zamanda kompüter və informasiya texnologiyaları sahəsində daha prioritetli 

istiqamətlərdən biri konstruktor, texnoloji layihələndirmənin avtomatlaşdırma 

vasitələri,  layihələndirmənin informasiya bazasının təşkili, riyazi modelləşdirmə 

sistemləri və virtual layihələndirmə vasitələridir.   

Avropa, ABŞ və Asiya istehsalat korporasiyalarında ayrı-ayrı layihə 

məsələlərinin həllində ilkin texniki tapşırıqdan asılı olaraq müxtəlif təyinatlı 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin CAD sistemləri, intellektual və korporativ 

proqram, texniki və informasiya təminat vasitələri istifadə olunur. Mühəndis-

layihələndirmə funksiyalarını birləşdirən bu alətlər konkret olaraq həndəsi formaların 

və materialların seçilməsi, dəqiq ölçülərin təyini və möhkəmlik hesabatlarının 

aparılması,  2 və 3-ölçülü cizgilərin çəkilişi, animasiyası və digər məsələlərin həllini 

təmin edir. Lakin, istifadə olunan çoxsaylı proqram vasitələri,  konstruktor, media, 

şəbəkə və kommunikasiya vasitələri layihə işlərinin ümumilikdə səmərəsini tam 

təmin edə bilmir, çünki bu alətlər xüsusi təyinatlı olur və ancaq tətbiq sahəsinə uyğun 

müəyyən layihə məsələlərinin həlli üçün istifadə olunur. Çox hallarda mövcüd 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə işlərində çeviklik, universallılıq və sistemin açıqlıq 

prinsipləri tam şəkildə nəzərə alınmır.   

Bu mənada, özündə intellektual konstruktor-layihələndirmə və mühəndis-

hesablama məsələlərini birləşdirən, korporativ idarə olunan konstruktor-hesablama 

sisteminin yaradılması elmi cəhətdən aktual məsələ hesab olunur.  

Sənayenin müxtəlif sahələri üçün avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

sistemlərinin yaradılması məsələləri üzrə tədqiqatların təhlili göstərir ki, həll 

olunmayan məsələlər var və onların həlli elmi və praktiki maraq kəsb edir. Müəyyən 

edilib ki, işlənilən avtomatlaşdırılmış layiləndirmənin texniki, proqram, informasiya 

və riyazi təminat vasitələri tədqiqatların səmərəli aparılması və praktiki tətbiqi üçün 

gələcək inkişafının əsasını təşkil edir. Beləliklə, texniki obyektin bütün 

layihələndirmə mərhələlərinin kompleks avtomatlaşdırılması üzrə tədqiqatların 

aparılması vacibliyi yaranıb.  

Elmi-tədqiqat müəssisələrində yeni layihələrin işlənməsi mürəkkəb, nəzəri 

üsulların və mühəndis texnologiyalarının praktiki tətbiqi və iqtisadi 
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qiymətləndirilməsi kimi məsələləri əks etdirən, çoxmərhələli prosesdir[104,s.560]. 

Yeni layihələrin işlənməsi üçün istifadə olunan mövcüd üsulların təhlili göstərir ki, 

yüksək iqtisadi səmərəni, biznesdə yüksək maliyyə nəticələrinin əldə edilməsini 

təmin edən layihələrin axtarışı və seçilməsi məsələləri kifayət qədər həll edilməyib. 

Bununla əlaqədar olaraq, qısa zamanda ən yaxşı layihənin seçilməsinə imkan verən, 

layihələrin yeni idarəetmə konsepsiyasının yaradılması, layihələrin idarə edilməsini 

və qiymətləndirilməsini təmin edən alqoritmik, riyazi və proqram vasitələrinin 

işlənməsi tələb olunur. Layihələndirmə təcrübəsi və layihələrin yaradılması və tətbiqi, 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin alqoritmik və proqram təminatlarının tətbiqinin 

müasir vəziyyətini nəzərə alaraq, dissertasiya işində aşağıdakı əsas tədqiqat  

məsələlərinin həlli təmin olunmalıdır:  

 maşınqayırma, cihazqayırma, metallurgiya və digər sahələr üzrə 

avtomatlaşdırılmış istehsalatların, avadanlıqların, sənaye robotların və 

manipulyatorların, onların mexaniki və elektron hissələrinin işlənməsinə 

istiqamətlənən, çevik prinsiplə işləyən və açıq quruluşa malik olan kompleks 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin intellektual təminat vasitələrinin 

arxitekturasının işlənməsi; 

 texniki sistemlərin çevik idarə olunan kompleks avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmənin interfeysinin realizə edilməsi üçün alqoritmik, riyazi və 

proqram  vasitələrinin işlənməsi; 

 müxtəlif tətbiq sahələri üzrə prototip layihələrin avtomatlaşdırılmış axtarışını 

və seçilməsini təmin edən alqoritmik və proqram vasitələrinin işlənməsi; 

 texniki obyektlərin layihələndirmə mərhələlərində konstruktor və multimedia 

işlərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən alqoritmik, riyazi və proqram 

vasitələrinin işlənməsi;   

 müxtəlif tətbiq sahələri üzrə texniki sistemlərin kompleks layihə işlərinin  

avtomatlaşdırılmasını, çevik layihələndirmə interfeysini təmin edən alqoritmik 

və proqram vasitələrinin işlənməsi; 

 kompleks layihə işlərinin  avtomatlaşdırılmasını təmin edən müxtəlif tətbiq 

sahələri üzrə ekspertlərin verilənlər və biliklər bazasının  işlənməsi; 
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 texniki sistemlərin kompleks avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin 

interfeysinin eksperimental tədqiqatları və sənayedə tətbiqi.  

Tədqiqat məsələlərindən irəli gələn işin məqsədi tam maşın eksperimentlərini və 

işlənilən layihənin nəticələrini təmin edən avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin 

alqoritmik, riyazi üsullarının və onun kompleks realizə edilməsi üçün proqram 

vasitələrinin işlənməsidir.    

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.  Müxtəlif tətbiq sahələrinə dair texniki 

obyektlərin kompleks layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən çevik 

layihələndirmə interfeysinin alqoritmik, riyazi və proqram vasitələrinin işlənməsidir.  

Tədqiqatın əsas məsələləri: 

1. Texniki sistemin işlənməsi mərhələlərinə əsasən kompleks layihələndirmə 

prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən texniki, informasiya, alqoritmik 

və riyazi alətlərin arxitekturasının qurulması,texniki sistemin çevik 

layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən informasiya 

təminatının verilənlər və bilkilər bazasının idarəetmə sisteminin işlənməsi; 

2. Texniki sistemin çevik layihəndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin 

edəd interfeysin funksional və planlaşdırma sxemlərinin işlənməsi,texniki 

sistemin konstruktor və texnoloji layihələndirmə prosesinin 

avtomatlaşdırılması üçün alqoritmik və proqram alətlərinin işlənməsi; 

3. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin idarəedici interfeysi əsasında səmərəli 

layihə variantlarının axtarışı və seçilməsi üçün iqtisadi hesablanma 

alqoritminin işlənməsi; 

4. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesinin çevik idarə edilməsi üçün  

intellektual təyinatlı proqram təminatının quruluşunun işlənməsi; 

5. Çevik layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün layihəçinin 

ümumiləşdirilmiş idarəetmə sxeminin işlənməsi. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqat - mövzu üzrə mövcud ədəbiyyatların və internet 

saytlarının axtarılması və tənqidi şəkildə araşdırılması, avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə sistemlərində toplanmış materialların təhlili və kompüter 
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proqramlarının köməyi ilə bu obyektlərin modelləri üzərində hesablama aparmaqla 

onların təcrübi nəticələrinin müqayisəsi yolu ilə yerinə yetirilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan  əsas müddəalar aşağıdakılardır: 

Tətbiq sahələri üzrə texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

alətlərinin müqayisəli təhlili əsasında işin ümumi məqsədinin qoyuluşu və tədqiqat 

məsələlərinin təyini; 

Müxtəlif təyinatlı layihə obyektlərinin standart layihələndirmə mərhələlərinə 

əsasən çevik avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətlərinin işlənməsi məsələsi; 

Universallıq, çeviklik, açıqlıq və mobillik prinsiplərinə əsasən texniki obyektin 

layihələndirməsinin avtomatlaşdırılması üçün ümumi təyinatlı idarəedici interfeysinin 

işlənməsi məsələsi;  

Layihəndirmə mərhələlərinin çevik avtomatlaşdırılmasını təmin edən alqoritmik 

təminatın işlənməsi məsələsi;  

Layihələndirmə prosesinin çevikliyini və intellektuallığını təmini edən eskiz və 

işçi layihələrin hazırlanması üçün alqoritmik və riyazi təminat vasitələrinin işlənməsi 

məsələsi; 

İntellektual layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən 

alqoritmik və riyazi modellərin işlənməsi məsələsi; 

Layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasının idarəedici interfeysi əsasında 

səmərəli layihə variantının seçilməsi üçün iqtisadi hesabat alqoritminin işlənməsi 

məsələsi; 

Layihələndirmə prosedurlarının avtomatlaşdırılmasını təmin edən  intellektual 

təyinatlı proqram interfeysinin işlənməsi məsələsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işinin elmi yenilikləri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 Texniki sistemin çevik layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin 

edən interfeysin planlaşdırılması alqoritmi işlənmişdir; 

 Texniki sistemin çevik layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasının 

informasiya təminatının verilənlər və biliklər bazasının idarəetmə sistemi 

işlənmişdir; 
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 Standart və qeyri-standart elementlərin informasiya-axtarışı və seçilməsinin 

avtomatlaşdırılması üçün alqoritmik və riyazi təminat vasitələri işlənmişdir; 

 Texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirməsinin idarəedici interfeysi 

əsasında iqtisadi cəhətdən səmərəli layihə variantının seçilməsi alqoritmi 

işlənmişdir; 

Texniki sistemin çevik layihələndirmənin intellektual interfeysinin idarə 

edilməsi üçün  informasiya və alqoritmik təminat vasitələri işlənmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və  praktiki əhəmiyyəti. Universallılıq, çeviklilik, açıqlılıq 

və mobillilik prinsiplərini təmin edən, kompleks şəkildə layihələndirmə 

prosedurlarını və əməliyyatlarını kompüter eksperimentləri ilə həyata keçirən 

intellektual təyinatlı  avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin işlənməsi. 

Müxtəlif tətbiq sahələrinə uyğun layihəçinin mərhələli funksiyalarının 

avtomatlaşdırılmasını təmin edən çevik idarə olunan proqram interfeysinin işlənməsi. 

          Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyada yerinə yetirilmiş elmi tədqiqatların  

nəticələri Beynəlxalq və Respublika səviyyəli konfrans və simpoziumlarda məruzə 

edilmiş və müzakirə olunmuşdur: Riyaziyyat və İKT tətbiq sahələri və yeni tədris 

texnologiyaları Beynalxalq konfrans (Gəncə, 5-6 iyun, 2014); Научно-техническая 

конференция. Информатика, Математика, Автоматика (Сумы, Украина, 18-22 

апреля, 2016); Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III 

Respublika Elmi konfransı (Sumqayıt, 15-16 dekabr 2016); Doktorantların və gənc 

tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransı (Bakı, 24-25 may, 2016); Proqram 

mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı (Bakı, 17 

may, 2017); İnşaatda informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi imkanları 

və perspektivləri mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransında (Bakı, 5-7 iyul 

2018); İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər 

beynəlxalq elmi konfransın materialları. (Sumqayıt: SDU 2018, 15-16 noyabr);  

Developing Flexible Manufacture Cell in University Industrial Park and its Modeling. 

Proceedings 2019 İnternational Russian Automation Conference (RusAutoCon), 

(Sochi, Russia September 8-14,2019); İnformasiya sistemləri və texnologiyalar, 

nailiyyətlər və perspektivlər II Beynəlxalq elmi konfrans (Sumqayıt-2020). 
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 Dissertasiya mövzusu üzrə 21 elmi iş, o cümlədən, 11 Beynəlxalq və 

Respublika səviyyəli   konfrans və simpoziumların materialları, 10 nüfuzlu elmi-

praktiki jurnallarda məqalə çap olunmuşdur.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında 

yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın strukturu və həcmi. Dissertasiya işi  giriş, dörd fəsil, nəticə, 

165 adda  ədəbiyyat siyahısı və  əlavələrdən ibarətdir. İşin əsas məzmununun həcmi 

cədvəlsiz,şəkilsiz və ədəbiyyat siyahısız 164103 işarədən ibarətdir. O cümlədən, Giriş 

-17305 işarə,  I fəsil – 57524 işarə,  II fəsil- 31752 işarə, III  fəsil-33357 işarə, IV 

fəsil -22707 işarə, Nəticə-1498 işarə .  

Girişdə dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın 

məqsədi və  istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, dissertasiya işinin elmi yeniliyi, 

praktiki əhəmiyyəti, müdafiəyə təqdim olunan əsas müddəaları və qısa məzmunu 

verilmişdir.   

Birinci fəsildə Texniki sistemlərin avtomatlaşdırılmış layihələndirməsi üçün 

proqram alətlərinin işlənməsi texnologiyasına dair ədəbiyyat mənbələrinin müasir 

vəziyyəti araşdırılmış, mövcüd üsulların və vasitələrin müqayisəli təhlili əsasında 

tədqiqat məsələləri müəyyən edilmiş və işin ümumi məqsədi qoyulmuşdur. 

İkinci fəsil texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün 

mərhələli prosedurların və əməliyyatların tədqiqi əsasında modelin işlənməsi 

məsələsi qoyulmuşdur.  Texniki sistemin sistemotexniki layihələndirmə 

mərhələlərində, sınaq və tətbiq mərhələlərində istifadə olunan layihə prosedurlarının 

qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi quruluşu təklif edilmişdir. 

Layihəçinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosedurlarına əsasən interfeysin 

menyu əməliyyatlarının planlaşdırılması alqoritminin işlənməsi məsələsi qoyularaq, 

layihələndirmənin avtomatlaşdırma prosedurlarının idarə edilməsi üçün intellektual - 

əməliyyat sisteminin interfeysinin sxemi təklif edilir. Layihə mərhələlərində daha 

məhsuldar və dəqiq işləmək üçün layihələndirmə prosedurları planlaşdırılır: layihə 
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prototiplərinin müqayisəli təhlili; mövcud layihə variantlarının seçilməsi; yeni 

layihənin işlənməsi; layihənin sınaqları kompüter eksperimentləri əsasında aparılır.  

Yeni layihənin işlənməsi üçün mərhələli şəkildə ilkin məlumatlarının, 

qeydiyyatının, texniki tapşırıq verilənlərinin sistemləşdirilməsi, tətbiq sahələrinə 

(ixtisaslara) ayrılması,  profillər üzrə verilənlər bazasının yaradılması və ekspert 

qiymətləndirilməsi kimi layihə prosedurlarının məntiqi modelləşdirmə alqoritmi 

işlənmişdir. Layihənin səmərəli təklif variantlarının seçilməsi üçün alqoritm 

işlənmişdir. Elmi, mühəndis yaradıcı işlərinin yerinə yetirilməsi üçün çevik 

layihələndirmə sisteminin konstruktor və texnoloji təyinatlı menyu prosedurlarından 

istifadə olunur. 2-ölçülü təsvir üzərində konstruksiya quruluşunun təkmilləşdirilmiş 

sxeminin və hissələrin kompaktlığı, minimal ölçülərin olması, şərtlərə uyğun 

layihənin cizgisinin çəkilişi təmin olunur. Layihə prosedurlarının səmərəliliyini 

artırmaq üçün layihənin adına, tətbiq sahəsinə əsasən ekspertlərin qrafik verilənlər 

bazasından ümumiləşdirilmiş və ayrı- ayrı texniki hissələrin prototip cizgiləri seçilir. 

İlkin axtarış və seçim prosedurası layihənin adına görə ekspertin işçi bazasının  künc 

ştampından təmin olunur. Həmin layihənin texniki hissələrinin cizgilərinin axtarışı və 

seçilməsi ümumiləşdirilmiş cizginin spesifikasiya cədvəlli verilənlər bazasında 

həyata keçirilir. 

Üçüncü fəsil texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə interfeysinin 

informasiya və riyazi təminat vasitələrinin işlənməsi məsələsinə həsr edilib. Layihə 

obyektinin işlənməsi prosesində informasiya təminatının hazırlanması məqsədi ilə 

müxtəlif tipli verilənlər bazası və standart, qeyri-standart elementlərin seçilməsi 

alqoritmləri işlənmişdir.  

Layihə obyektinin işlənməsi üçün onun müxtəlif tipli informasiya bazalarının 

hazırlanması məsələləri qoyulmuşdur. Layihələndirmə mərhələsinin ardıcıllığından 

asılı olaraq  layihəçinin sorğusuna əsasən ümumi verilənlərin idarəetmə sisteminin 

ümumiləşdirilmiş seçim alqoritmi işlənmiş, texniki obyektin layihələndirmə 

prosedurlarının funksional blok-sxemi təklif edilmişdir. Çevik layihələndirmə 

sisteminin proqram interfeysinin köməyi ilə seçilən layihə variantının iqtisadi 

səmərəliliyinin təyini üçün riyazi model işlənmişdir. Sistemotexniki layihələndirmə 
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prosesində texniki obyektin tipinin, mexaniki konstruksiyasının, elektron hissələrinin 

kompanovka, quruluş və funksional sxemlərinin işlənməsi məqsədi ilə çevik 

istehsalat modulunun aktiv elementlərinin misalında produksiya və predikat 

hesablama modelləri qurulmuşdur. Sənaye robotunun, onun idarəetmə və nəzarət 

elementlərinin səmərəli seçimini təmin etmək üçün ayrı-ayrı relyasion üsulla qurulan 

verilənlər bazasından  və predikatlarla yaradılan biliklər bazasından istifadə olunur. 

Tətbiq sahəsindən asılı olaraq layihənin standart elementlərinin informasiya – axtarış 

prosedurlarının avtomatlaşdırılmasını təmin etmək üçün Prolog məntiqi 

proqramlaşdırma sisteminin proqram modullarının təsvir etmə imkanlarından istifadə 

edilmişdir.   

Dördüncü fəsil-texniki sistemin avtomatlaşdırılmış intellektual layihələndirmə 

prosesinin kompleks proqram təminatının işlənməsi məsələsinə həsr edilib. 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin idarə edilməsi üçün  intellektual 

təyinatlı proqramın menyu prosedurlarının quruluşu işlənmişdir. Çevik 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesini təmin etmək üçün layihəçinin 

ümumiləşdirilmiş blok-sxemdə  idarəetmə interfeysi müxtəlif tətbiq sahələrinə əsasən 

layihələndirmə prosedurlarını və onların əməliyyatlarını məntiqi ardıcıllıqla yerinə 

yetirir. Çevik layihələndirmə sisteminin idarəetmə interfeysi prosedurların və 

əməliyyatların menyu altsistemlərindən təşkil olunur. 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesinin mərhələlərində məntiqi model-

ləşdirmə üsulları ilə texniki tapşırığın hazırlanması, texniki təklifin axtarışı, 

seçilməsi, eskiz və işçi layihələrin tərtibatı alqoritmləri işlənmişdir.  

Texniki sistemin 2 və 3-ölçülü qrafik təsvirlərinin yaradılması üçün proqram 

menyu prosedurlarının quruluşu təklif edilmişdir. Proqram prosedurlarında 2 və 3-

ölçülü konstruktor layihələndirmə prosesinin məntiqi əməliyyatlarla axtarış, seçim və 

çəkiliş funksiyaları əks olunur. Əsas istifadəçi – konstruktor təklif olunan layihə 

obyekti üzərində redaktə əməliyyatlarını (sorğu – axtarış – seçim – redaktə) məntiqi 

sxemlə qurur. Texniki sistemin verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram menyu 

prosedurlarının quruluşunun işlənməsi məsələsinə baxılmışdır.  
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I FƏSİL. AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏNDİRMƏ SİSTEMLƏRİNİN  

PROQRAM ALƏTLƏRİNİN TƏHLİLİ ƏSASINDA İŞİN TƏDQİQAT 

MƏSƏLƏLƏRİNİN  QOYULUŞU  VƏ MƏQSƏDİN TƏYİNİ 

1.1. Texniki sistemlərin avtomatlaşdırılmış layihələndirməsi üçün proqram 

alətlərinin işlənməsi texnologiyasına dair ədəbiyyat mənbələrinin icmalı 

Yeni informasiya texnologiyalarının və kompüter texnikasının tətbiqi sahəsində 

inkişaf edən  elmi tədqiqat, tədris istiqamətlərdən biri avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə sistemləri hesab olunur (ALS). Xüsusilə texniki sistemlərin 

işlənməsində istifadə olunan ALS vasitələri layihə prosesinin məhsuldarlığının 

artırılması, layihəçinin intellektual yaradıcı işlərinin daha səmərəli tətbiq edilməsi, 

kompleks şəkildə layihə prosedurlarının və əməliyyatlarının təmin edilməsi bu 

sistemin üstünlüyünü əks etdirir [23, s.12;24,s.27; 38,s.349].  

 XX əsrin ortalarından başlayaraq cizgi masalarında çəkilən cizgilər ən çox iki 

ölçülü və aksonometrik (üç-ölçülü) mühitində, texniki obyektin frontal, üst və yan 

görüntülərini verməklə vatman vərəqlərin üzərində çəkiliş apararaq, onların 

arxivləşdirilməsi məqsədi ilə yenidən təsvirlərin surətlərinin çıxarılması 

əməliyyatlarını aparırdı. Bu mühəndis konstruktor-layihələndirmə işlərinin aparılması 

günlər, həftələr, bəlkə də aylarla vaxt alırdı.  

Mürəkkəb xassəli texniki sistemlərin layihələndirmə prosesinin səmərəliliyini, 

məhsuldarlığını, keyfiyətini təmin etmək məqsədi ilə kompüter texnikasının və 

informasiya texnologiyasının mövcud imkanlarından istifadə etmək vacibliyi ortaya 

çıxır.  Kompüter texnologiyasının proqram paketlərinin insandan milyon dəfələrlə 

daha sürətli olması nəticəsində insanın klassik mənada aylarla üzərində işlədiyi 

dizaynları həmin andaca ekrana gətirə bilməklə, üzərində dəyişikliklərin edilməsinə 

imkan yaratdı. Bu görüntüləri dizaynın lazımı səviyyəyə gəldiyinin 

müəyyənləşdirilməsi ilə printer və plotterlər vasitəsi ilə çox qısa zamanda çap etmək 

olur. 

ALS yalnız bir çizim vasitəsi deyil, layihəçinin çəkiliş müddətində 

qazandıqlarını, dizaynını inkişaf etdirmək üçün faydalı məlumatlara çevirə bildiyi və 
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kompüterin, məlumat toplama, hesablama, proqramlaşdırma, vizuallaşdırma kimi 

qabiliyyətlərindən kifayət qədər yararlana bildiyi vaxt, kompüter mühitində çalışaraq 

layihələndirmənin məhsuldarlığını, təsvirin çəkiliş keyfiyyətini və hesablamaların 

dəqiqliyini artırmaq mümkün olur. Layihənin tamamlandıqda necə bir məhsulun 

ortaya çıxacağını əvvəldən görüb, intuitiv olaraq hiss edib, ona uyğun layihəni 

təkmilləşdirərkən kompüterdən lazımı dəstəyi almaq olar. 

 ALS, bir dizayn probleminin giriş və çıxışlarının interaktiv olaraq təmin 

edilməsini, problemin riyazi bir məntiqə əsasən və məlumat bazası istifadə edilərək 

inkişaf etdirilməsini, seçilən dizayn meyarlarına görə modelin optimallaşdırılmasına 

kömək edir. 

Kompüter dəstəyi ilə məhsulu layihələndirmək asanlaşır. Səhv edilən bir yerdə 

həmin anda və asanlıqla dəyişdirməyə və düzəliş etməyə imkan verir və 

modelləşdirilmiş məhsulu 2 ölçülü çəkib 3 ölçüyə çevirmə və ya 3 ölçülü çəkib 2 

ölçüyə çevirmək mümkündür. Bir-birindən ayrı olaraq çəkilən parçaların kompüter 

ilə ekranda birləşdirilməsi dizayn baxımından olduqca əhəmiyyət daşımaqdadır. 

ALS-in təhlili göstərir ki,[11,s.242;50,s.68], texniki obyektin layihələndirmə 

prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin etmək üçün onun kompleks arxitekturası 

texniki, proqram, informasiya, riyazi, linqvistik, təşkilatı və metodik alətlərdən 

formalaşır[13,s.45;26,s.43].  ALS-in texniki təminatı hesablama, telekomunikasiya 

texnologiyasının, fərdi kompüterlərin və işçi stansiyalarının əsasında təşkil olunur 

[54,s.13; 55,s.130; 56,s.121]. ALS-in riyazi təminatı hesablama riyazi üsullarının, 

statikanın, riyazi proqramlaşdırma, diskret riyaziyyat və süni intellektin modelləri 

əsasında yaradılır [65,s.87]. ALS-in proqram təminatı ümumi təyinatlı əməliyyat 

sistemləri, proqramlaşdırma dilləri, Java və müasir CASE-texnologiyalı, relyasion və 

obyekt-təyinatlı verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərindən (VBİS), kompüter 

sistemləri arasında verilənlərin mübadiləsini təmin edən açıq standart proqram 

vasitələrindən formalaşır [75,s.23; 88,s.137; 89,s.39].  

ALS-in əsaslarını bilmək və onun əsas vasitələrindən səmərəli istifadə etmək 

praktiki olaraq hər bir mühəndis-layihəçi üçün çox vacibdir. Layihələrin işlənməsi 
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üçün ALS vasitələrini istifadə etməyən müəssisələr, böyük vaxt və maddi sərflərə, 

aşağı keyfiyyətli layihələr ucbatından rəqabətə davamlı olmur.   

ALS-in sonrakı inkişafı maşın qrafikasının aparat və proqram vasitələrinin 

yaradılması, modelləşdirmə və təhlil proqramlarının səmərəliliyinin artırılması, 

istifadəçi interfeysinin sadələşdirilməsi, ALS-də süni intellekt sistemlərinin tətbiqilə 

əlaqədardır [44,s.863; 45,s.1056; 76,s.410].  

Müasir zamanda mühəndislərin hərtərəfli hazırlığı üçün çox sayda ALS-in 

proqram – metodiki kompleksləri yaradılıb [125,s.384; 127,s.23]. Müxtəlif sahələrdə 

mühəndislərin səmərəli hazırlığı üçün ALS-in baza və xüsusi komponentləri,  

layihəedici və xidməti altsistemlərin əsaslı şəkildə araşdırılması vacib problemlərdən 

biri hesab olunur [61,s.256].  

Layihəedici altsistemlərin təhlili göstərir ki, bu tip avtomatlaşdırılmış 

informasiya vasitələri birbaşa layihə prosedurlarını yerinə yetirir. Layihəedici 

altsistemlərdən mexaniki obyektlərin həndəsi üçölçülü modelləşdirilməsini, 

konstruktor sənədlərinin hazırlanmasını, sistemotexniki təhlil altsistemlərini misal 

gətirmək olar [71,s.42;74,s.430]. Xidmətedici altsistemlər layihəedici altsistemlərin 

işini təmin edir. Kompleks şəkildə bu altsistemlər ALS-in sistem mühüti (nüvəsi) 

adlanır. Tipik xidməti altsistemlər aşağıdakı funksional proqram vasitələrindən 

formalaşır:   

 Layihə verilənlərinin idarə edilməsi altsistemi (PDM — Product Data 

Management); 

 Layihələndirmə prosesinin idarəedilməs ialtsistemi (DesPM – Design Process 

Management); 

 İstifadəçinin layihəçi mütəxəssislərlə əlaqə interfeys altsistemi (EHM, CASE 

(Computer Aided Software Engineering) 

Geniş istifadə olunan ALS qruplarının təhlili göstərir ki, müxtəlif tətbiq 

sahələrinə uyğun ayrı-ayrı CAD təyinatlı avtomatlaşdırılmış layihələndirmə  alətləri 

formalaşır [100,s.234; 101,s.203; 126,s.68; 129,s.125]:  

1. Ümumi maşınqayırma sənayesində istifadə olunan ALS (MCAD -Mechanical 

CAD). 
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2. Radioelektronika üçün tətbiq olunan ALS (ECAD-Electronic CAD və ya EDA – 

ElectronicDesign Automation). 

3. Arxitektura, inşaat və tikinti sahəsində ALS. 

[133,s.342;134,s.15;136,s.972] ədəbiyyat mənbələrinin təhlili əsasında müəyyən 

edilmişdir ki, çox sayda xüsusiləşdirilmiş ALS-lər və ya müxtəlif qruplara dair 

sərbəst elmi-mühəndis istiqamətləri kimi inkişaf edən böyük inteqral sxemlərin ALS-

i, elektrik maşınların ALS-i, uçan aparatların ALS-i və s. alətlər formalaşıb.  

Layihələndirmənin müxtəlif aspektlərini təmin edən ALS-in altsistemləri, 

CAE/CAD/CAM ayrı-ayrı alətlərindən təşkil edilir. İstehsalın avtomatlaşdırılmış 

mühəndis layihələndirmə funksiyalarını təmin edən CAE/CAD/CAM alətlər 

kompleksi istehsal prosesinin planlaşdırılmasını, texnoloji avadanlıqların, sənaye 

robotlarının, manipulyatorların seçilməsi və mühəndis işlənməsini, korporativ və 

çevik idarə edilməsini, keyfiyyətli məhsulun istehsalını həyata keçirir [26,s. 

123;27,s.109; 33,s.34; 103,s.101]. Bu tip sistemlər uyğun olaraq funksional 

layihələndirməni (CAE - Computer Aided Engineering), ümumi maşınqayırma 

layihələndirilməsini (CAD - Computer Aided Design), ümumi maşınqayırmada 

istehsalatın və onun avadanlıqlarının texnoloji hazırlığını (CAM - Computer Aided 

Manufacture) həyata keçirir. Kompleks şəkildə bu tip ənənəvi sistemlərin tətbiq 

edilməsi mürəkkəb texnoloji proseslərin planlaşdırılmasının, idarə edilməsinin və 

aktiv elementlərin qeyri-dəqiq layihələndirilməsinə səbəb olur, çünki çox hallarda 

CAD/CAM/CAE alətlərin istehsalatın tətbiq sahəsinə uyğunsuzluğu müşahidə 

olunur.     

Sonlu elementlər üsulu ilə mexaniki qurğuların möhkəmlik hesabatının, 

proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərin elektron sxemlərinin, mürəkkəb arxitektorlu 

proqram təminatının və texniki vasitələrin işinin [29,s.15; 30, s.37;31,s.162] təhlili bu 

alətlərin texniki göstəricilərinin texnoloji prosesin əməliyyatlarına uyğunsuzluğunu, 

idarəetmə prosedurlarının qeyri-dəqiqliyini və etibarlılıq dərəcəsinin aşağı olmasını 

göstərir.  
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[32,s.93; 59,s.415; 60,s.371; 67,s.175] mənbələrə əsasən ALS – in yerinə 

yetirilən layihələndirmə prosedurlarının təhlili aparılaraq, müəyyən edilmişdir ki, 

müasir dövrdə CAD təyinatlı aşağıdakı sistemlər mövcüddur: 

1. Konstruktor vəzifəli ALS - obyektlərin qarşılıqlı yerləşdirilməsi və fəza 

formalarının təyin edilməsini təmin edən sistem. Bu sistemə maşınqayırma sahəsinə 

dair əksər qrafik nüvəli ALS-lər daxildir. Son zamanlar unifikasiyalı qrafik nüvəli 

ALS (bir neçə ALS-də istifadə olunan) geniş istifadə olunur (Parasolid firmasının 

EDS Unigraphics və ACIS firmasının Intergraph alətləri); 

2. Layihə məlumatlarının idarə edilməsi üçün xüsusi proqram sistemləri. Bu tip 

sistemlərin köməyilə texniki-iqtisadi, biznes planlarının, avtomatika sistemlərində 

idarəetmə bloklarının layihələndirilməsi prosesində böyük həcmli məlumatların emalı 

təmin edilir; 

3. Avtonom istifadə olunan proqram-metodiki komplekslər istehsal proseslərinin 

imitasiya modelləşdirilməsini, sonlu elementlərlə möhkəmlik hesabatını, avtomatik 

idarəetmə sistemlərinin sintezi və analizi və s. Adətən bu tip ALS-lər CAE 

sistemlərinə aiddir.  

4. Kompleks ALS –lər CAE/CAD/CAM (Computer Aided Engineering/ Computer 

Aided Desiqning/Computer Aided Manufacturing)-sistemlərindən təşkil olunur.  

Yuxarıda qeyd olunan ALS altproqramları müxtəlif təyinatlı idarəedici interfeys 

funksiyalarına malikdir. Lakin tətbiq sahəsinin xüsusiyyətlərinə əsasən ALS-in 

proqram alətlərinin istifadə qaydaları dəyişilir, layihələndirmə prosedurlarının 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi çətinləşir, sistemdə  daha çox əməliyyatlar 

oduğuna görə layihə xətalarının olması ehtimalı artır. 

Mövcüd ALS alətlərinin [47,s.364; 48,s.224; 52,s.528] təhlili göstərir ki, 

maşınqayırmada istifadə olunan CAD sistemləri (2D) iki-ölçülü və (3D) üç-ölçülü 

layihələndirmə funksiyalarını yerinə yetirir. ALS-də 2D –nin funksiyası – cizginin 

çəkilməsi və sənədlərin tərtib edilməsi, 3D-nin funksiyası üç-ölçülü modellərin 

alınması, metrik hesabatlar, realistik vizualizasiya, 2D və 3D modellərinin qarşılıqlı 

çevrilməsi  kimi prosedurlardan formalaşır.  
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CAD sistemlərinin təhlili göstərir ki, avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətləri 

«yüngül» və «ağır» təyinatlı qruplara ayrılır ki, bu da texniki obyektlərin 2D 

qrafikasının yaradılmasına, 3D həndəsi modelləşdirilməsinə, cizgi sənədlərinin tərtib 

edilməsinə imkan verir [90,s.22;132,s.228;135,s.32]. Müasir konstruktor 

layihələndirmə sistemlərinin interfeysləri mühəndis hesablama, qrafik çəkiliş, qrafik 

məlumatların bazasının təşkili kimi prosedur əməliyyatlarını birləşdirir. Lakin 

kompüter qrafika prosedurlarının həyata keçirilməsi mürəkkəb proqram 

əməliyyatlarının, mühəndis ixtisas hazırlığının və təlimlərin  keçirilməsi hesabına 

təmin olunur.   

CAM sistemlərinin təhlili əsasında onun funksiyaları araşdırılaraq müəyyən 

edilmişdir ki, bu növ alətlərin vəzifələri texnoloji proseslərin işlənməsi, rəqəmli 

proqramla idarə olunan texnoloji avadanlıqların idarəetmə proqramının sintezi, 

emaletmə əməliyyatlarının modelləşdirilməsi, avadanlıqlar üçün postprosessorların 

generasiyasını (NC — Numerical Control) təmin etməkdir [41,s.87; 43,s.91; 

72,s.352]. Bu sistemlərin müqayisəli təhlili göstərir ki, CAM alətləri mürəkkəb 

proqram əməliyyatlardan ibarətdir və onların tətbiq edilməsi üçün texnoloji prosesin 

uzun müddətli tədqiqi, modelləşdirilməsi və planlaşdırılması tələb olunur.   

Maşınqayırma sənayesində geniş tətbiq olunan Unigraphics (EDS Unigraphics), 

Solid Edge (Intergraph), Pro/Engineer (PTC — Parametric Technology Corp.), 

CATIA (Dassault Systemes), EUCLID (Matra Datavision), CADDS.5 

(Computervision) CAE/CAD/CAM sistemləri praktiki olaraq istehsalatın 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərdi proqram alətləri hesab olunur. Bu sistemlərin 

çatışmamazlıqları ondan ibarətdir ki, müxtəlif müəssisələr üçün həmin alətlərin 

yenidənqurulması, tənzimlənməsi tələb olunur ki, bu da uzun müddətli texnoloji 

hesablamalar, virtual layihələndirmə və kompüter eksperimentlərini özündə əks 

etdirir. 

«Yüngül» CAD sistemlərindən hesab olunan AutoCAD (Autodesk), ADEM, 

bCAD (ProPro Qruppa, Novosibirsk), Caddy (Ziegler Informatics); Kompas (Askon, 

S.Peterburq), Sprut (Sprut Technology, Naberejnı Çelnı), Kredo (NİVÜ ASK, 

Moskva) [57,s.224; 58,s.432] konstruktor – layihələndirmənin proqram paketləri 
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fərdi interfeyslərə malikdir. Bu sistemlərlə işləmək üçün yenidən bu proqramların 

spesifikası öyrənilməli, eksperimentlərlə yoxlanılmalı və layihə obyektinin 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tətbiqi nəzərdə tutulmalıdır.  

Cimatron, Microstation (Bentley), Euclid Prelude (Matra Datavision), T-

FlexCAD (Top Sistem, Moskva) kimi orta miqyaslı sistemlərin təhlili aparılaraq, 

müəyyən edilmişdir ki, CAE kimi  proqram vasitələri əsasən maşınqayırma 

sənayesində tətbiqini tapmışdır. Bu sistemlərin xüsusi  interfeys quruluşuna, 

maşınqayırma sahəsinə dair verilənlər bazasına və layihələndirmə prosedurlarına 

malik olması digər sənaye sahələri üçün tətbiqi çətinləşir, yeni universal, müxtəlif 

tətbiq sahələrini əks etdirən proqram interfeysinin yaradılmasına ehtiyac duyulur.       

Məlum olduğu kimi, maşınqayırma sahəsi üçün CAE-yə daxil olan  sonlu 

elementlər üsulu ilə yerinə yetirilən möhkəmlik təhlili, fiziki kəmiyyətlərin 

modelləşdirilməsi,  makro səviyyədə keçid proseslərinin və vəziyyətlərin hesabatı, 

petri şəbəkəsi və kütləvi xidmət modelləri əsasında mürəkkəb istehsal sistemlərinin 

imitasiya modelləşdirilməsi altsistemləri cihazqayırma, metallurgiya, 

avtomobilqayırma və digər sənaye sahələrinə kifayət qədər yararlı hesab olunmur, 

çünki mövcüd CAE altsistemlərində fərqli sənaye sahələrinin spesifikası nəzərə 

alınmır.   

Nastran, Ansys, Cosmos, Nisa, Moldflow modelləşdirmə sistemlərinin təhlili 

əsasında müəyyən edilmişdir ki, makro səviyyədə dinamik proseslərin kompüter 

simulyasiyası, mexaniki hissələrin seçilməsi və layihələndirilməsi, elektron sxemlərin 

qurulması və yoxlanılması, çoxaspektli proseslərin modelləşdirilməsi üçün istifadə 

olunur [84,s.111;85,s.42;86,s.53]. Lakin qeyd olunan modelləşdirmə sistemlərinin 

məhdud layihə məsələlərinin həllində istifadə olunduğuna görə, onların universal, 

çevik iş prinsipinə malik olan, kompüter sınaqlarını daha dəqiq həyata keçirən yeni 

simulyasiya alətlərinin yaradılması tələb olunur.  

AlS-in inkişaf etdirilməsi, konkret məsələlərin həllinə uyğunlaşdırılması üçün 

CASE texnologiyası və genişləndirmə dilləri istifadə olunur [27,s.109; 108,s.544; 

131,s.19]. Proqram aləti kimi obyekt – yönümlü, interaktiv mühitli CAS, kitabxana 

komponentlərindən ibarət EUCLID sistemində tətbiq olunan CADE, T-Flex CAD 3D 
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sisteminə Visual C++ və  Visual Basic əlavələrinin təhlili göstərir ki, layihə 

obyektlərinin işlənməsinin modelləşdirilməsi mürəkkəb proses hesab olunur, 

konstruktor layihələndirmə prosedurları və əməliyyatları çox saylıdır və bu da 

layihələndirmə müddətinin artmasına səbəb olur. Bununla əlaqədar olaraq, çox saylı 

mərhələləri özündə əks etdirən, kompleks avtomatlaşdırılmış modelləşdirmə, 

eksperimentlərin və sınaqların keçirilməsi üçün layihələndirmənin prosedurlarının 

əməliyyat sisteminin  işlənməsi elmi cəhətdən aktual məsələdir.  

[6,s.164;104,s.560;112,s.49] mənbələrində ALS-in açıqlığını, digər 

avtomatlaşdırılmış sistemlərlə inteqrasiyanı təmin etmək üçün proqramlar arası 

interfeysin tətbiqi məsələləri tədqiq olunur. İlk növbədə CAE, CAD və CAM 

altsistemləri arasında interfeysi təmin etmək üçün IGES, DXF, Express (ISO 10303-

11 standartı STEP standartlar birliyinə daxildir), SAT (ACIS nüvəsinin formatı) 

format dilləri istifadə olunur. Daha perspektivli Express dil dialekti hesab olunur, 

çünki o müxtəlif təyinatlı layihələrdə istifadə oluna bilər. Lakin bu sistemlərin təhlili 

göstərir ki, onların interfeysi mürəkkəb proqram funksiyalarından ibarətdir və onların 

mənimsəməsi üçün layihə obyektinin öyrənilməsi, kompüter eksperimentləri ilə 

tədqiq edilməsi tələb olunur. Bu sistemlərin çevikliyi, açıqlığı və mobilliyi kifayət 

qədər təmin olunmur. 

[3,s.112; 77,s.278; 130,s.77]   göstərildiyi kimi,  Express dili  CAD/CAM-

sistemləri arasında interfeyslərdə istifadə olunur. CAD++ STEP sisteminə SDAI 

(Standard Data Access Interface) interfeysi əlavə edilərək, digər ALS-lərin verilənlər 

bazalarına giriş, dəyişiklərin  aparılması, əlavələrin daxil edilməsi kimi prosedurlar 

həyata  keçirilir.   İdarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində 

istifadə olunan SDAİ  sistemləri bir çox hallarda layihə obyektinin çoxsaylı giriş-

çıxış parametrlərini nəzərə almaq iqtidarında deyil.  Bu  da nəticədə  layihələndirmə 

prosesinin idarə edilməsinin etibarlılığını və məhsuldarlığını aşağı salır.   

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə  və idarəetmə sistemlərinin açıqlıq prinsipini 

təmin edən əsas alətlərdən biri CALS sistemləri hesab olunur  [73,s.384; 87,s.123; 

107,s.213].  CALS (Computer Aided Logistic Systems və ya Continuous Acquisition 

and Life Cycle Support (sənaye müəssisələri üçün))-texnologiyası – sənaye 
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müəssisələrinin kompleks kompüterləşdirilməsi əsasında tam keçid dövründə  

məhsulun unifikasiyasını və standartlaşdırılması məsələləri təhlil edilərək müəyyən 

edilmişdir ki, CALS sistemlərinin köməyi ilə kompüter mühitində məlumatların 

saxlanılması, emalı, ötürülməsi və verilənlərlə operativ şəkildə istifadə edilməsi 

çevik, mobil şəkildə kifayət qədər təmin olunmur, əlavə olaraq layihələndirmə 

prosedur və əməliyyatların səmərəli həyata keçirilməsi üçün yeni avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə sistemlərindən istifadə olunmalıdır, bu da layihələndirmənin 

məhsuldarlığını kifayət qədər təmin etmir.  

CALS-ın istifadə edilməsində layihə işlərinin həcminin azaldılması məqsədi 

qoyulsa da, bu sistemin interfeysinin mürəkkəb quruluşunun olması layihə 

prosedurlarının və əməliyyatlarının sayının artmasına və  məhsuldarılığın aşağı 

düşməsinə səbəb olur.Layihə məlumatlarında   CALS texnologiyasının hər bir  

istifadəçisi şəbəkə serverlərinin verilənlər bazasından istifadə etməklə, ALS-in 

ümumi informasiya təminatını təşkil edir [49,s.34;64,s.19]. Lakin, CALS 

texnologiyasında prototip layihələrin axtarışı və seçilməsi üçün istifadə olunan 

mövcüd üsulların və modellərin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulur, yeni məntiqi 

qeyri-səlis və optimallaşdırma alqoritmlərinin və proqram təminatının işlənməsi tələb 

olunur. 

CALS-texnologiyası əsasında oxşar verilənlərin təsvir edilməsi, interpretasiyası 

mümkündür. Eyni konstruktor sənədləri bir neçə dəfə müxtəlif layihələrdə istifadə 

oluna bilər. Lakin oxşar texnoloji sənədlərin müxtəlif istehsal şəraitinə 

uyğunlaşdırılması mürəkkəb proses hesab olunur [119,s.39; 137,s.140]. Bu da öz 

növbəsində layihənin ümumi işləmə dövrünü və qiymətini artırır. ALS-in çevikliyi 

kifayət qədər təmin olunmur, istismarı müəyyən qədər mürəkkəbləşir və uyğun olaraq 

layihə informasiyasının inteqrasiyası tam təmin olunmur.  

İnteqrasiyalı ALS-lərinin köməyi ilə [28,s.47; 34,s.38; 35,s.42] əsas layihə 

mərhələlərinin avtomatlaşdırılması məqsədi qoyulur. Layihə olunan müəssisələrin 

səmərəliliyini  artırmaq üçün ALS-in texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

və nəzarət sistemləri ilə  inteqrasiyasının təmin edilməsi tələb olunur. ALS –in  digər 

sistemlərlə inteqrasiyasını təmin etmək üçün TechnoDOCS proqram aləti istifadə 
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olunur [146,s.12;147,s.7]. Bu tip sistemlərin təhlili göstərir ki, ALS-in texnoloji 

prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi ilə inteqrasiyasının reallaşdırılması 

mürəkkəb intellektual xarakterli proses hesab olunur, çünki tətbiq olunan layihə 

obyektinin xüsusiyyətləri uzun müddətli tədqiq edilməli, daxili və xarici təsir edici 

parametrlər dəqiq öyrənilməli və qiymətləndirilməlidir. Bunun üçün ekspert 

məlumatlarının sistemləşdirilməsi, biliklərin təhlilinin aparılması və məntiqi qərar 

qəbul etmənin alqoritmlərinin proqramlaşdırılması tələb olunur. TechnoDOCS 

proqram alətinə daxil olan sənəd dövriyəsi proqramı, texniki sənədlərin arxivinin 

təşkil edilməsi, sənədlərin marşrutunun təyin edilməsi və icrasının nəzarəti, kollektiv 

yerinə yetirilən layihə işlərinin koordinasiyası, paralel layihələrinin idarə edilməsi 

kimi kompleks alətlərinin təhlili göstərir ki, informasiya təminatının verilənlər 

bazasının çoxsaylı idarəetmə prosedurları tam şəkildə istifadə olunmur, məntiqi 

axtarış və seçim əməliyyatları məhdud sayda tətbiq sahələri üçün istifadə olunur.  

[78,s. 127;122,s.18] göstərildiyi kimi layihələndirmə texnologiyasında istifadə 

olunan STEP, Parts Library, Mandate, SGML (Standard Generalized Markup 

Language), EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerse, 

Transport) standartları müəyyən təyinatlı sənədlərin (hesabat, kataloq, bülleten) 

unifikasiyalı tərtibat üsullarını müəyyənləşdirir və həmin sənədlərlə mübadilə 

üsullarını təyin edir. Lakin mövcüd layihələndirmə texnologiyasında  mürəkkəb 

xarakterli layihə obyektlərinin idarəetmə prosesinin çox funksionallılıq, çeviklik 

prinsiplərini təmin etmək çətinləşir, çünki əlavə olaraq tətbiq sahəsinə uyğun 

müqayisəli təhlil, layihələndirmə hesabatlarının qiymətləndirilməsi, prototip layihə 

variantlarının axtarışı və seçilməsi tələb olunur ki, bu da yeni interfeys 

prosedurlarının və əməliyyatlarının işlənməsinə əsas verir. 

Layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən texnologiyalardan 

biri  EPD (Electronic Product Definition) hesab olunur.  Müxtəlif tətbiq sahələrinə 

uyğun EPD texnologiyasını realizə edən sistemlər CAD, CAM, CAE, CAPE 

(Concurrent Art-to-Product Environoment-paralel  layihələndirməni təmin edən 

sistem), PDM - layihə verilənlərinin idarəetmə sistemi,  DBMS (Data Base 

Management System), 3DViewer - üç-ölçülü vizualizasiya sistemi, CADD - 
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sənədləşdirmə sistemi, CASE  - proqram təminatının işlənməsi və müşahidə edilməsi 

kimi avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərindən formalaşır [15,s.80; 46,s.115; 

83,s.173]. Bu tip alətlərin təhlili göstərir ki, layihələndirmə prosesində lazım olan 

tədqiq obyektlərinin eskiz və işçi sənədlərinin işlənməsi və hazırlanması, kompüter 

eksperimentlərinin aparılması və qiymətləndirilməsi, layihənin təqdimatı və 

interaktiv müzakirəsi prosedurları və əməliyyatları məhdud sayda istifadə olunur ki, 

bu da sonda layihənin keyfiyyət əmsalına və ümumilikdə layihənin natamam başa 

çatmasına səbəb olur.  

[42,s.1072;91,s.464] əsasən göründüyü kimi, EPD-nin əsasını CAD və PDM 

(CADDS5 və Optegra) təşkil edir. ALS-in informasiya təminatına aid olan Optegra-

da obyektlər arasında əlaqələr STEP standart protokolları əsasında SDAİ verilənlər 

bazasının xarici interfeysindən həyata keçirilir. Bu alətlərin təhlili göstərir ki, çox 

saylı proqram prosedurları ümumilikdə sistemin mürəkkəbliyini xarakterizə edir, 

istifadəçi - layihəçi tərəfindən əlavə tanışlıq, təlim, təhlil, müqayisə etmə işlərinin 

həyata keçirilməsi tələb olunur.  

1.2. Tətbiq sahələrinə görə CAD avtomatlaşdırılmış layihələndirmə     

sistemlərinin müqayisəli təhlili və qiymətləndirilməsi 

Kompüter mühitində təsvirlərin iki və üç ölçüdə hazırlanması və 

modelləşdirilməsi, hazırlanan texniki hissələrin iki və üç-ölçülü şəkillərinin 

çəkilməsi, düzəlişi, ölçülərin təyin edilməsi, hazır layihələrin vizuallaşdırılması, 

istehsal növünə uyğun layihə obyektinin kompüterdə modelləşdirilməsi, 

eksperimentlərin aparılması və təqdimatı məqsədi ilə CAD avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə sistemindən istifadə etmək vacib elmi-mühəndis məsələlərindən biri 

hesab olunur. Müxtəlif tətbiq sahələrinə uyğun CAD sistemləri layihələndirmə 

prosesinin məhsuldarlığını artırmaq, asanlaşdırmaq, sürətləndirmək, layihənin 

keyfiyyətini yüksəltmək kimi məqsədlərə nail olmaq üçün intellektual təyinatlı 

kompüter qrafika sistemidir [2,s.120; 5,s.137]. Beynəlxalq standartlara cavab verən 

məhsulun işlənməsi baxımından ALS-in əhəmiyyəti böyükdür. Bir məhsul 
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hazırlanarkən, məhsulun hədəf kütləsinin iqtisadi və demoqrafik xüsusiyyətləri 

mütləq nəzərə alınmalıdır. Məhsula olan tələbin hansı yöndə inkişaf etdiyi analiz 

edilməlidir. Məhsulun beynəlxalq bazarda iştirak etməsi nəzərdə tutulursa, bu 

məhsulun rəqabət şansını, məhsul dizaynını, keyfiyyətini və qiymətini müəyyən edir 

[132,s.228;133,s.342]. Məhsul dizaynlarının istehlakçı zövqlərinə görə 

reallaşdırılması lazımdır. Məhsulun beynəlxalq bazarlarda layiqincə rəqabət edə 

bilməsi üçün tələb olunan meyarların hazırlanaraq  istehsal edilməsi lazımlıdır. 

Hal- hazirda texniki rəsm vasitələri CAD  proqramlarıdır. CAD  proqramları 

köhnə  texniki  rəsm vasitələri  ilə  əlçatmaz sürət,  həssaslıq, keyfiyyət  və  rahat    

hesablamanı təmin etmənin yanında, tərkibində olan  bir  çox  fərqli  funksiya ilə 

texniki  rəsmin,  dizayn   prosesindən  reallaşmağa  uzanan  istehsal   prosesində 

mövqeyini, funksiyasını, məzmununu və formasını da dəyişdirməkdədir [127,s.34]. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə orta və böyük miqyaslı şirkətlərdə tam olaraq istifadə 

CAD sistemlərinin, ölkəmizdə də meşə məhsulları sənayesi içərisində iştirak edən 

mebel sənayesində xüsusi ilə böyük ölçülü müəssisələr tərəfindən istifadəsi 

artmaqdadır. Ancaq yenə də inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsində deyil. CAD 

sistemlərinin istifadə səviyyəsini artırmaq və mövzu haqqında məlumat əskikliyini 

aradan qaldırmaq, bu işə başlamanın təməl səbəblərini meydana gətirməkdədir. 

Meşə məhsulları sənayesinin alt sektorları arasında ən böyük payı meydana 

gətirən və əhəmiyyətli gəlirlərini bu sənayedən təmin edən mebel müəssisələri, 

inkişaf etmiş ölkələrin mebel sənayesindəki daralmanın əksinə ölkəmizdə son illərdə 

dinamik bir inkişaf prosesini yaşamaqdadır [73,s.384]. Ancaq mebel sənayesinin 

ümumi istehsal sənayesinə bənzər şəkildə, əhəmiyyətli idarəetmə problemləri var. 

Orta seviyyəli müəssisələrin  67 % -i müəssisə sərmayəsi və texnoloji inkişafları 

təqib etmə baxımından maliyyə çətinliyi çəkməkdədir. Xüsusilə kiçik və orta 

səviyyəli şirkətlərdə ən son tətbiq olunan texnologiyalara çox rast gəlinmir. Yalnız 

böyük ölşülü şirkətlərdə və çox nadir orta səviyyəli müəsisələrin istehsalının 

müəyyən mərhələlərində ən son texnologiyaların tətbiqlərinə rast gəlinməkdədir 

[74,s.430]. Texnoloji yeniliklərin istifadəsinə gün keçdikcə daha çox yer verilir. 
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Ənənəvi istehsal üsulları yerinə kompüter nəzarətli istehsal buraxılmaqdadır. ALS 

sektorunun inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. 

Bir çox ölkələrdə yer alan müasir müəssisələrdə istifadə olunan  CAD 

sistemlərinin təhlili göstərir ki, avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətlərinin tətbiq 

sahələrindən biri mebel sənayesidir. CAD sistemlərinin bu sahədə mühəndis 

qrafikasının, riyazi hesablamaların, virtual layihələndirmə işlərinin və 

eksperimentlərin simulyasiyası prosesinin avtomatlaşdırılmasının müasir vəziyyətinin 

müqayisəli təhlili məqsədi qoyulmuşdur.  

[40,s.136;135,s.32;148,s.15]-da verilən məqalələrdə ALS kompaniyalarının 

baxışında informasiya texnologiyaları bazarında tendesiyalar yeni interfeyslərin 

işlənməsi ilə əlaqədardır. Məqalələrdə interfeyslərin multi-ekranla işləmə 

prinsiplərinə daha çox üstünlük verilir. Lakin, mövcud interfeyslər informasiyanın 

istifadəsində daha çox əlverişlidir, nəinki, ALS-lə işləmək üçün. Layihələndirmə 

prosesini avtomatlaşdırılmış interfeyslə idarə etmək üçün texnoloji baza çatışmır. Bu 

məqalələrin müəlliflərinin fikrinə əsasən ALS bazarı konservativdir.  Bir layihə 

çərçivəsində bu tip sistemin digər sistemlə dəyişdirilməsi mürəkkəb məsələ hesab 

olunur.   

[50,s.68] müasir avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin icmalına həsr 

olunub.  Ayrı ayrı tətbiq sahələrinə aid olan avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

sistemlərinin təhlili əsasında müəyyən edilib ki, mövcud sistemlər əsasən dizayn, 

mühəndis qrafika məsələlərinin həlli üçün istifadə olunur. Layihə məsələlərinin 

həllində mürəkkəb alqoritmlərin və yeni xüsusiləşdirilmiş riyazi modellərin 

qurulması tələb olunur.   

Layihələndirici və xidmətedici altsistemlərdən təşkil olunan mürəkkəb təyinatlı 

САПР-ın quruluşu haqqında məlumat verilir və bura daxil olan ayrı ayrı 

altproqramların funksiyaları açıqlanır.  ALS-in sistem mühitində (xidməti altsistem – 

DesPM – Design Process Management, layihə verilənlərinin idarə edilməsi – PDM – 

Product Data Management) və texniki obyektlərin üç-ölçülü həndəsi modelləşdirmə 

sistemi çərçivəsində layihə prosedurlarının əməliyyatları təsvir olunur. Mübadilə 

altsisteminin köməyilə ALS istifadəçisinin, idarəedici və layihələndirici altsistemləri 
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ilə interfeys kifayət qədər təmin olunmur, çünki ALS-in mövcüd arxitekturası və 

layihəçinin məhdud idarəetmə əməliyyatları buna imkan vermir. 

[8,s.88;74,s.430] məqalələrində baxılan əsas məsələlərdən biri ALS-in 

arxitekturası və təsnifatıdır. Məqalələrdə göstərildiyi kimi, ALS- məqsədli, miqyaslı 

və baza altsistemlərinin qurulma prinsiplərinə görə təsnif olunur: Computer Aided 

Engineering-funksional layihələndirmə ALS-i/Computer Aided Design-ümumi 

maşınqayırmanın konstruktor ALS-i/Computer Aided Manufacturing - ümumi 

maşınqayırmanın texnoloji ALS-i – istehsalatın texnoloji hazırlığı üçün 

avtomatlaşdırılmış sistemlər/Mexanical CAD – maşınqayırma ALS-i/Electronic CAD 

və ya Electronic Design Automation – radioelektronika üçün ALS/Arxitektura və 

tikinti sahəsində ALS/Böyük inteqral sxemlərin xüsusiləşdirilmiş ALS-i/Sonlu 

elementlər üsulu ilə mexaniki alətlərin möhkəmliyinin kompleks təhlili/Elektron 

sxemlərin kompleks təhlili/Proqram (software) və texniki (hardware) təminatlarından 

təşkil olunan  unikal arxitekturalı sistemlər. Lakin ayrı ayrılıqda tətbiq olunan  

CAD/CAM/CAE sistemləri maşınqayırma sənayesinin xüsusi layihələndirmə 

məsələlərində istifadə olunur. Maşınqayırma sahəsində istehsal müəssisələrinin 

texnoloji layihələndirməsini, idarəetmə və nəzarət  sistemlərinin işlənməsi, mexaniki 

dəzgahların və onların hissələrinin layihələndirilməsini təmin edən CAD/CAM/CAE 

sistemlərinin digər sənaye sahələri üçün istifadəsi çətinləşir, çünki həmin sistemlərin 

arxitekturasının proqram prosedurları metallurgiya, cihazqayırma, avtomobilqayırma 

sənayeləri üçün nəzərdə tutulmur. Bu mənada çox saylı sənaye sahələrinin texniki 

obyektlərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsini təmin edən universal və 

kompleks ALS-in işlənməsi elmi cəhətdən aktual məsələ hesab olunur.    

[71,s.42;102,s.349] məqalələrində baxılan vacib məsələlərdən biri də, ALS üçün 

alternativ əməliyyat sisteminin tətbiq edilməsidir. Bu məqsədlə, Google  Chrome 

əməliyyat sisteminin mövcud potensialı və bu sistemin bulud server yaddaş sahəsinin 

müasir vəziyyəti təhlil edilmişdir.  Lakin, şəbəkənin bulud yaddaş rezervində 

saxlanılan və idarə olunan ALS əməliyyatları layihəçinin avtomatlaşdırılmış iş 

yerlərinin texniki təminatının funksiyalarını məhdudlaşdırır. Nəticədə ALS 
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mühəndislərinə əlavə olaraq platforma asılılıqlı bulud variantlı işçi yaddaş serveri və 

ya onları multiplatformalı hazırlamaq vacib olur.    

Layihələndirmənin avtomatlaşdırılması prinsiplərindən biri mobillikdir. IPad 

mobil qurğuları yaranandan, ALS sektorunda işləyən bir çox mütəxəssislər işdə, 

evdə, ölkə daxilində, onun hüdudlarından kənarda layihə məsələlərini həll etməyə 

məcbur olur. Bu tip mobil sistemlərindən istifadə etməklə səmərəli şəkildə dəqiq 

layihə işlərinin həlli mümkündür. IOS Apple və Android Google mobil 

platformaların bazasında çox saylı CAD əlavələri yaradılmışdır. Tətbiq olunan 

elektron planşetlər üçün multi – tauç – ekranla işləmə prinsipinə əsaslanan 

interfeyslər son dövrdə layihəçi – mühəndislərin ən çox istifadə olunan proqram 

alətlərinə çevrilib [37,s.314;149,s.18]. Kütləvi şəkildə bu tip interfeyslərə keçmək 

üçün indiyə kimi texnoloji baza çatışmır. ALS mühitli multi – tauç – panelləri daxili 

və xarici bazarda mövcud deyil.   

ALS bazarı konservativ hesab olunur. Bir layihə çərçivəsində bir sistemin digəri 

ilə əvəz edilməsi kifayət qədər çətin məsələdir. Digər tərəfdən sosial şəbəkənin, 

informasiya texnologiyalarının inkişafı dövründə ALS-in ümumiləşdirilmiş 

interfeysinin işlənməsi məsələsi nə qədər mürəkkəb olsa da, layihələndirmə prosesi-

nin tam avtomatlaşdırmasını təmin edən universal interfeysin yaradılması vacibdir.   

[36,s.448;143,s.15] məqalələrində ALS-in ənənəvi funksiyaları, səmərəliliyi, 

proqram alətlərinin imkanları izah edilir. 3D-ALS proqramlarında texnoloji obyektin 

konstruksiyasının 3-ölçülü təsvirlərinin yaradılması üçün istifadə olunan bərkcinsli 

modelləşdirmə məsələləri verilir. Ənənəvi üsulla təsvirlərin çəkilməsi üçün istifadə 

olunan 2D – ALS proqramlarla işləmə qaydalarının təhlili göstərir ki, bu sistemlərdə 

mühəndis hesablamaları, simulyasiya və layihələrin seçilməsi imkanları çox aşağıdır. 

Ona görə layihələndirmənin prosedur və əməliyyatlarının səmərəliliyini artırmaq 

üçün bir sistem çərçivəsində kompleks layihə işlərinin tətbiq edilməsi vacib elmi 

məsələ hesab olunur.   

[128, s.120;150,s.13]-də CAD sistemlərindən fərqli olaraq Creo proqram 

alətinin köməyi ilə maşınqayırma sahəsində texniki obyektlərinin qrafik şəkildə 

konstruktor layihə-ləndirilmə prosesi həyata keçirilir. Creo–nun köməyi ilə 
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konstruksiyaların yaradıl-ması, analiz edilməsi, seyr edilməsi və layihələndirmənin 

növbəti 2D və 3D mərhələ-lərinə ötürülməsi, parametrik və birbaşa modelləşdirmə 

prosedurlarını yerinə yetir-məsi mümkün olur. Hər-bir Creo istifadəçisi eyni interfeys 

quruluşuna və prosedur əməliyyatlarına malikdir. İnformasiya, riyazi və intellektual 

təyinatlı layihələndirmə prosedurlu alətlərindən fərqli olaraq, Creo aləti ancaq 

konstruktor layihələndirmə prosedurlarından təşkil olunur ki, bu da kompleks 

proqram əməliyyatlarını yerinə yetirməyə imkan vermir.  

Müasir dövrdə Autodesk tərəfindən işlənilən maşınqayırma və metallurgiya 

sahələrində geniş tətbiq olan proqram paketi olan AutoCAD [81,s.418] əksər 

layihəçilərin tələblərinə cavab vermir, çünki bu paket çox kiçik və sadə layihələrin 

işlənməsində, ancaq mürəkkəb kulman işlərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edir. 

Müasir layihəçiyə çizgilərin çəkilişindən basqa, layihənin mühəndis hesabatları, 

axtarışı və seçilməsi, müqayisəli təhlili, əsas statik və dinamik göstəricilərin təyin 

edilməsi tələb olunur. Bu mənada, layihəçiyə daha universal, multifunksional 

layihəçi, konstruktor, texnoloq və proqramçının fuksiyalarını yerinə yetirən kompleks 

proqram paketi işləmək daha məqsədəuyğundur.  

Layihəçi üçün vacib məsələlərdən biri arxitektor-tikinti cizgilərinin çəkiliş 

prosedurlarının avtomatlaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə, Autodesk Architectural 

Desktop proqram paketi işlənmişdir [94,s.15;151,s.3]. Peşəkar arxitektor və sənaye, 

mülki tikinti sahəsində işləyən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulan bu proqramlar 

layihələndirmə işlərinin müddətini azaldır, çəkiliş funksiyalarını dəqiqləşdirir, 

imkanları və çevikliyi artırır.  Lakin, bu proqramın işləri  konstruktor, animasiya və 

dizayn proqram prosedurları ilə məhdudlaşır. Arxitektur layihələndirmədə lazım olan 

statik və dinamik mexaniki hesabatların, layihə variantlarının düzgün seçilməsi, 

səmərəli quruluş, funksional və kompanovka sxemlərinin işlənməsi üçün mühəndis 

hesabatları və digər layihə məsələlərini bu proqram çərçivəsində yerinə yetirmək 

mümkün deyil. Bununla əlaqədar olaraq, arxitektur-inşaat sahəsində layihəçi, 

konstruktor, texnoloq və  proqramçının kompleks avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

funksiyaları interfeysinin işlənməsi elmi cəhətdən aktual məsələdir. 
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Autodesk Architectural Studio və Autodesk Revit Structureuyğun olaraq 

konseptual layihələndirmə, layihə verilənlərinin multimedialı emalı və tikinti 

konstruksiyalarının layihələndirilməsi, hesabatı üçün istifadə olunan proqram 

paketləri dizaynerlərin ənənəvi çəkiliş prosedurlarını təkrarlayaraq, onların işlərini 

təmin edir. Real iş müddətində, web texnologiyalarının köməyi ilə intuitiv olaraq 

layihə obyektlərinin əməliyyatlarını və onları idarə etmək mümkün olur. Autodesk 

Revit Structure sisteminin əsasını binaların informasiya modelləşdirmə 

texnologiyaları təşkil edir ki, bu da əlavə olaraq, mütəxəssislərin koordinasiya 

səviyyəsini artırmaq, sənədlərin buraxılışını, konstruksiya layihəçilərinin və 

arxitektorun inteqrasiyasının artırılması hesabına səhvlərin miqdarının azaldılmasına 

imkan verir [53,s.27;151,s.3]. Buna baxmayaraq, bu sistemlərin xüsusiləşdirilmiş 

arxitektur layihələndirmə prinsipləri olduğu üçün az sayda dizayn və multimedia 

əməliyyatlarını avtomatlaşdırmaq mümkün olur ki, bu da daha universal, çevik və 

kompleks şəkildə proqram menyu prosedurlarının yenidən işlənməsini tələb edir.  

Layihələndirmə prosesində müxtəlif elementlərin tərtibatı üçün avtomatlaşdırma 

prosedurlarını təmin edən, Rusiyanın Sənaye Kompaniyası auto.СПДС sistemi 

işlənmişdir. Bu proqramın köməyi ilə standartla çəkilən təsvirlərin üzərində şərti 

qeydiyyatlar, kəsik xətləri, koordinasiya oxları, ştrixləmə və digər tərtibat elementləri 

istifadə olunur. Tərtibat elementləri ―intellektual‖ olur. Onlar hər zaman ―qələm‖ və 

ya xüsusi mübadilə pəncərələrinin köməyi ilə asan şəkildə redaktə oluna bilər. Auto 

СПДС proqramının [70,s.21;152,s.7] təhlili göstərir ki, mövcud avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə alətlərinin standart tərtibat elemetləri köməkçi vasitə kimi az sayda 

konstruktor layihələndirmə sistemlərində istifadə olunur. Əlavə olaraq riyazi təyinatlı 

funksiyaları yerinə yetirən proqram prosedurları və informasiya təminatının mətn, 

qrafik və məntiqi rejimli prosedurlarının istifadə edilməsi tələb olunur. Bu halda 

təklif olunan konstruktor-layihələndirmə sistemi daha səmərəli, çevik iş prinsipinə 

malik ola bilər.    
ArCon və ArfaCAD arxitektur dizayn paketləri [80,s.136;153,s.5;154,s.6] 

evlərin, onların daxili quruluşlarının, mebel hissələrinin yerləşdirilməsi və digər 2D, 

3D bütöv obyektlərin əməliyyatlarının vizuallaşdırılması funksiyalarını həyata 
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keçirir. Arxitektor dizayn işləri ilə məhdudlaşan bu proqramlarda elmi-tədqiqat, 

qrafik təhlil, riyazi hesablamalar kimi prosedurlar istifadə olunmur ki, bu da həmin 

proqramların layihələndirmə səmərəliliyini aşağı salır.  

[69,s.461;155,s.9]-də verilən Allplan avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin 

proqram paketi tikinti layihələrinin bütün mərhələlərində eskizin yaradılmasından 

başlayaraq layihə sənədlərinin tərtibatına qədər prosedurlarla təmin olunur. Lakin, 

Allplan proqram paketində istifadə olunan interfeys çoxsaylı menyu əmrlərindən 

təşkil olduğuna görə, istifadəçi tərəfindən qeyri-standart, lazımsız proqram 

əməliyyatları yerinə yetirilməlidir, bu da öz növbəsində sistemin mürəkkəblik 

dərəcəsini yüksəldir. 

ARM Civil Engineering [156,s.10] sənaye və mülki tikinti obyektlərinin 

avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün istifadə olunur. Bu sistem konstruktor 

sənədlərinin tərtibatı və hesablama alqoritmlərin tam həcmdə dövlət standartlarının, 

tikinti normalarının və qaydalarının tələbatlarını nəzərə alır.  Müasir fasad 

layihələrinin layihələndirilməsində HighTech yüksək texnologiyadan istifadə 

olunmalıdır. ARM Civil Engineering sistemi bu prinsip əsasında statik, termik şərtli 

və arxitektur aspektli məsələləri həll edir. Az sayda layihə məsələlərini yerinə yetirən, 

informasiya təminatının təşkilində, layihələrin axtarışı və seçilməsində,  bu sistemin 

funksiyaları məhduddur.  

Dəmir və fasad konstruksiyalarının layihələndirilməsi üçün aparıcı konstruktor 

proqramlarından biri CAD ATHENA [105,s.23;157,s.11] hesab olunur. Kompleks 

proqram paketi hesab olunan, CAD ATHENA dəmir emalı müəssisələrində, 

mühəndis mərkəzlərində və peşəkar tədris məktəblərində geniş tətbiq olunur. Lakin, 

bu proqramın funksiyaları konstruktor layihələndirmənin proqram prosedurları ilə 

məhdudlaşır. Digər 2 və 3-ölçülü layihələndirmə əməliyyatlarını reallışdırmaq 

məqsədi ilə digər konstruktor proqramlarına müraciət etmək tələb olunur. 

Son dövrdə maşınqayırma sənayesində geniş istifadə olunan CAD 

sistemlərindən Bocad-3D və BriscCad Pro hesab olunur [91,s.464;158,s.12;159,s.14 

160,s.15]. Polad və taxta konstruksiyalarının layihələndirilməsində tətbiq olunan bu 

proqramların AutoCad sistemi ilə uyğunluğu vardır. AutoCad-ı bilən konstruktor-
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istifadəçilər təlim keçmədən vizual olaraq interfeysi sazlayıb, AutoCad-ın fayıllarını, 

istifadəçi menyusunu, şəkillərini və ssenarilərini istifadə edərək, qrafik işləri yerinə 

yetirmək imkanı əldə edir. Bu sistemlərin köməyi ilə qrafik rejimdə layihə 

obyektlərinin çəkilməsi, düzəlişləri, ölçülərin qoyulması və cədvəl tipli məlumat 

bazasının yaradılması prosedurları həyata keçirilir. Konstruktor layihələndirmə işləri 

ilə yanaşı materialların seçilməsi, hissələrin həndəsi-dizayn formalarının və ölçülərin 

uyğun olaraq seçilməsi və mühəndis hesablama əməliyyatlarının aparılması tələb 

olunur. Bu məqsədlə, konstruktor – layihələndirmə sisteminin funksiyalarının 

genişləndirilməsi üçün yeni proqram kompleksinin və arxitekturasının işlənməsi 

məsələsi tələb olunur. 

BtoCAD tipli avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi [98,s.80; 132,s.228; 

161, s.16;162,s.17] CAD əlavələrləri ilə işləyən mühəndislər, konstruktorlar və s. 

mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulur. Bu sistemin köməyi ilə tam şəkildə  DWG 

formatı dəstəklənir, müxtəlif tipli kompüterlərin texniki göstəricilərinə və əməliyyat 

sisteminə əsasən sazlamaq mümkün olur. Alman firmasının CADdy ZİEGLER-

İnformatics GmbH sistemi [39,s.102;163,s.18] funksional imkanlara görə aşağı və 

yüksək səviyyəli sistemlər arasında aralıq yer tutur. 80 moduldan ibarət olan bu 

sistemin vəzifəsi arxitektura, geodeziya, maşınqayırma, şəhərin planlaşdırılması, 

xəritəqrafiya və digər sahələrdə layihələndirmə mərhələsindən istehsal mərhələsinə 

qədər kompleks inteqrallaşdırılmış texnologiyaların həlli etməkdir. BtoCAD və 

CADdy sistemlərinin təhlili göstərir ki, bu alətlərin imkanları daxilində ayrı ayrı 

istehsal sahələrinə dair qrafik rejimdə eskiz layihələndirmə məsələlərinin həlli 

daxildir. Layihələndirmə prosesinin texniki tapşırıq, təklif layihələrinin və işçi 

layihənin sənədlərinin hazırlanması məsələlərinə baxılmır ki, bu da 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin funksiyalarının artırılmasını tələb edir.    
CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) sistemi 

[51,s.15] yüksək səviyyəli yayılmış ALS-lərdən biri hesab olunur. Mürəkkəb 

texnoloji proseslərin proqram imitasiyasını, 3D modelləşdirməni yerinə yetirən, mətn 

və qrafik məlumatların ümumi verilənlər bazasını, inkişaf etmiş analiz vasitələrini 

özündə birləşdirən, kompleks ALS sistemi istehsalatın texnoloji hesabatı (CAM) və 



32 

 

mühəndis təhlili (CAE) altsistemlərindən formalaşır. Bu sistem istehsalatın texnoloji 

hazırlığının bütün məsələlərini (konseptual-xarici layihələndirmədən başlayaraq 

cizgilərin və spesifikasiyaların çıxarılışına qədər) səmərəli həll etməyə imkan verir. 

DesignCAD 3D Max [68,s.374] -  2 və 3 ölçülü modelləşdirmə üçün istifadə olunan 

sadə proqram paketir. Proqramın funksiyalarına bərkcisimli mexaniki hissələrin, 

obyektlərin 3D modelləri, mühərriklərin, çap platalarının cizgilərinin və digər texniki 

obyektlərin layihələndirilməsi, təqdimatların hazırlanması və animasiyası nəzərdə 

tutulur  [51,s.15; 68,s.384]. ədəbiyyat mənbələrinin təhlili göstərir ki, bu sistemlər 

ALS-in eskiz layihələrinin 3-ölçülü aksonometrik cizgilərinin işlənməsini təmin edir, 

lakin həndəsi 3D modelləşdirmə, möhkəmlik hesablama, materialların seçilməsi kimi 

vacib konstruktor-layihələndirmə məsələləri həll edilmir. 

DraftSight [106,s.147] sistemi peşəkar səviyyədə açıq ALS-in 2-ölçülü həllini 

təmin edir. Bu sistemin köməyi ilə qrafik təsvirlərin DWG formatında qarşılıqlı 

mübadilə əməliyyatlarını, fayılların oxunmasının və yazılmasının 

optimallaşdırılmasını təmin edir. Sistemin istifadə qaydaları sadədir və az yaddaş 

həcminə malikdir. GstarCAD [117,s.34] DWG/DXF formatında cizgilərin 

yaradılması üçün istifadə olunan proqramdır. AutoCAD sistemini əvəz edə bilən bu 

proqram, Bricscad, Btocad, Nanocad, progeCAD, ZWCAD, Infrasoftcad 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri ilə yanaşı vektor qrafikası formatında 

peşəkar konstruktor təsvirlərinin çəkilişini, düzəlişlərini, animasiya və təqdimat 

prosedurlarını həyata keçirir. Open Design Alliance texnologiyalarına əsaslanan 

GstarCAD köməyi ilə xüsusi ilə müasir texno-loji proseslərin layihələndirilməsi 

məsələləri praktiki olaraq həll olunur və mövcud olan bütün CAD proqramları ilə 

uyğunluğu vardır (yəni, DWG vektor qrafik formatı istifadə olunur).  Bu sistemlərin 

təhlili göstərir ki, bu tip alətlər ancaq qrafik rejimli həndəsi modelləşdirmə 

prosedurlarını yerinə yetirirlər ki, bu da eskiz layihələndirmə məsələlərini həll edir. 

Digər işçi layihələndərmə, sınaq və tətbiq layihələndirmə mərhələləri üçün proqram 

prosedurlarının  avtomatlaşdırılması tələb olunur. 

Həndəsi modelləşdirmə sahəsində son nəsl peşəkar sistemlərdən biri IronCAD 

[127,s.23] hesab olunur. Layihəçilər üçün tam funksional alət kimi layihələndirmə 
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prosesinin avtomatlaşdırılmasında istifadə olunur. Proqramda klassik parametrik 

modelləşdirmə və birbaşa redəktaetmə inovasiyalı üsul tətbiq edilir. Bu proqramın 

həndəsi modellərini digər AutoCAD, SolidWorks, T-Flex, КОМПАС 3D proqram 

vasitələrinə eksport etmək olur. 2D/3D avtomatlaşdırılmış layihələndirmə işləri üçün 

istifadə olunana peşəkar, yüksək məhsuldar sistemlərdən biri MicroStation [115,s.45]  

hesab olunur. Bu sistemin çoxfunksional konstruktor-həndəsi modelləşdirmə 

funksiyaları vardır. Qrafik məlumatların verilənlər bazasının idarə edilməsi və 

modelləşdirilməsi, vizualizasiyası, təhlili və cizgilərin çəkilməsi əməliyyatları sistem 

çərçivəsində həyata keçirilir. Lakin layihələndirmə prosedurlarının konstruktor 

hesablama, intellektual modelləşdirmə, verilənlər bazasının yaradılması, informasiya-

axtarış və işçi, metodiki sənədlərin tərtibatı  əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasını 

təmin etmək üçün çoxfunksional layihələndirmə sisteminin işlənməsi elmi cəhətdən 

aktual məsələ hesab olunur. 

NanoCAD platformasında ALS [137,s.140] müxtəlif sənaye sahələri üçün 

Rusiyanın birinci baza САПР platformasıdır. Bu proqramı işləyən mütəxəssislər 

AutoCad, ElectriCS, MechaniCS, Project Studio, Spotlight kimi konstruktor-

layihələndirmə sistemlərinin işlənməsində iştirak etmişdilər. NanoCAD-ın aydın 

interfeysinə əsasən intuitiv olaraq baza layihələndirmənin tələb olunan bütün alətləri 

tez seçilir və məhsuldar şəkildə istifadə olunur. T-FLEX CAD sistemi [10,s.88] 

konstruktorun işləməsi üçün yeni səmərəli kompüter qrafika vasitəsidir. Özündə 2D-

çəkilişi, 3D-layihələndirməni, sonlu elementin və dinamik təhlilin modullarını 

birləşdirən T-FLEX CAD-da 200-dən çox yeniliklər realizə olunub və istifadəçiyə 

digər proqramlarda istifadəsi mümkün olmayan alətlər nəzərdə tutulub. Eləcə də 

yüksək səviyyəli ALS qrupuna daxildir və layihələndirmənin bütün sahələrini, 

istehsalatın texnoloji hazırlığını və məhsulun hazırlanmasını əhatə edir. Üç-ölçülü 

modelləşdirmə aparatına malik olması, alınan nəticənin yüksək keyfiyyətə və 

gələcəkdə dəyişiliklərin aparılması dayanıqlığının təmin olması Pro/ENGINEER-i 

CAD/CAM/CAE sistemlərini liderlərdən birinə çevirib. Bu proqramın Windchill 

PDMLink sistemi ilə birgə layihələndirmə prosedurlarını realizə etmək imkanına 

malik olması, onun PLM-sistemlərinin növlərinə aid olmasını təmin edir. Mürəkkəb 

http://bourabai.kz/graphics/autocad.htm
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texniki sistemlərin işlənmə prosesində istifadəçi üçün layihə haqqında daha ətraflı 

mühəndis, intellektual yönümlü ekspert biliklərinin toplanılması, sistem çərçivəsində 

kompüter eksperimentlərinin aparılması, idarəetmə, planlaşdırma və funksional 

tədqiqatların aparılması tələb olunur. Bununla əlaqədar olaraq, CAD/CAM/CAE 

sistemlərinin elmi-mühəndis tədqiqat funksiyaları ilə  interfeys yaratmaqla, kompleks 

layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün layihələndirmənin intellektual 

proqram interfeysini işləmək elmi aktual məsələ hesab olunur.  

TurboCAD [164,s.19] CAD formatında peşəkar layihələndirmə üçün yeni 

universal proqram aləti hesab olunur. TurboCAD sisteminin 2D və 3D mühitlərində 

mürəkkəb konstruktor mühəndis prosedurları nəzərdə tutulur. ACIS sənaye 

standartının tam gücü ilə modelləşdirmə əməliyyatları təmin olunur. Bu sistemin 

köməyi ilə  AutoCADDWG/DXF, MicroStation DGN, IGEN, 3DS, STL formatları 

da təmin olur. İşlənilən layihələri  MTX, HTML, JPG – ya eksport etmək mümkün 

olur.TurboCAD Professionalrealistik renderinq, 3D modelləşdirmə mühitində 

loftinqlə, AutoCAD faylları, öyrədici proqramlar və İnternet şəbəkəsi ilə işləmək 

imkanı vardır.TurboCAD tam sazlanır, Microsoft Office –ilə birgə işləyir və 

Microsoft's VBA ilə uyğun işləmə imkanlarına malikdir. Sistemin əlavəsinə Software 

Development Kit və Visual Basic Macro Recorder qoşulur.VariCAD [138,s.121] - 

mühəndis layihələndirmə üçün istifadə olunan avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

sistemi 3D modelləşdirmə və 2D çəkiliş funksiyalarını yerinə yetirir. Əlavə olaraq 

VariCAD standart mexaniki hissələrin (ANSI, DIN) kitabxanasından və onlar üçün 

tələb olunan hesabatlardan ibarətdir. CAD – həlli olan bu sistemin köməyi ilə yeni 

layihənin yaradılması,onu modifikasiya etmək və qiymətini hesablamaq mümkündür. 

Bu sistemin səmərəli xarakteristikaları, intuitiv anlanan interfeysi vardır.  Yüksək  

funksional imkanlara və sadə iş prinsipinə malikdir. Lakin [138,s.121;164,s.19] 

mənbələrinin təhlili göstərir ki, bu sistemlərin vəzifələri layihə obyektlərinin həndəsi 

modelləşdirilməsi ilə kompüter qrafika rejimində yerinə yetirilən əməliyyatlarla 

məhdudlaşır. Layihə üçün digər informasiya, riyazi, iqtisadi və eksperimental 

tədqiqat yönümlü proqram prosedurları bu sistemlərdə istifadə olunmur.  

http://bourabai.kz/graphics/autocad.htm
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ZWCAD [165]2D/3D sistemi arxitektor, mühəndis, inşaatçıların və digər 

mütəxəssislərin  avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin qrafik proqram alətidir. 

CAD/CAM texnologiyalarında işləyən, ZWCAD sisteminin interfeysi AutoCAD-ın 

interfeysinin idarəetmə quruluşuna uyğundur. SCAD Office sistemi 11.3 versiyalı 

SCAD yüksək məhsuldarlıqlı hesablama kompleksindən, bir neçə layihələndirmə və 

köməkçi proqramlardan ibarətdir. Sistemə daxil olan proqram alətlərinin köməyi ilə 

polad və dəmir beton konstruksiyalarının hesablama və layihələndirmə məsələlərinin 

kompleks həlli təmin olunur. Hesablama imkanlarının artması, yeni layihələndirmə 

komponentlərinin əlavə edilməsi və istifadəçinin interfeysinin təkmilləşdirilməsi 

hesabına SCAD Office sistemi daimi inkişaf edir [66,s.161].  
Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin təhlili əsasında  bu tədqiqat 

sahəsində aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

 Təkmilləşdirilən ALS-in proqram vasitələrinin funksiyaları inşaat sahəsində 

çalışan mütəxəssislərin biliklərini qabaqladıqlarına görə, onlar öz sahələrində 

bu proqramları səmərəli istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər.   

 İstifadəçilərin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sahəsində olan hazırlıq 

səviyyəsinin aşağı olması səbəbindən müasir və çoxfunksional ALS 

kompleksləri çox az istifadə olunur. Layihələndirmə işləri təqribi hesablamalar 

əsasında həyata keçirilir.  

 Layihə məsələlərinin həlli üçün seçilən ALS vasitələri çox hallarda texniki 

cəhətdən kifayyət qədər təmin olunmur və bunun nəticəsi kimi layihə 

prosedurları və əməliyyatları tam avtomatlaşdırılmır. 

 Müəssisədə istifadə olunan alvtomatlaşdırılmış layihələndirmə proqramları dar 

çərçivədə konstruktor layihə məsələlərinin həllinə yönəlib ki, bu da kompleks 

layihələndirməni təmin etməyə imkan vermir. Bu səbəbdən müəssisənin layihə 

hazırlığı işlərində geçikmələr baş verir. 

 Mövcüd ALS alətlərinin digər proqram vasitələri ilə inteqrasiyası proqram 

modullarının qeyri-uyğunluğu səbəbindən çətinləşir. Layihənin xüsusiy-

yətlərindən asılı olaraq əlavə proqram prosedurları işlənilir və sistemə daxil 

edilir.  



36 

 

 Təhlil edilən ALS-in proqram vasitələrinin informasiya təminatı az sayda 

layihə məlumatlarına, axtarış və səmərəli seçim imkanlarına malik olmadığına 

          görə layihələndirmə prosesində informasiya-axtarış əməliyyatları məhdudlaşır.    

 

1.3. Texniki sistemlərin layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün 

istifadə olunan kompüter qrafika sistemlərinin müqayisəli təhlili əsasında 

tədqiqat məsələlərinin və məqsədin təyini 

Layihəçinin iş məhsuldarlığının yüksəldilməsi, layihənin tətbiq sahəsindən asılı 

olmayaraq onun çevikliyini təmin etmək, fərdi yaradıcılıq prinsiplərini konstruktor, 

texnoloji layihələndirmə prosesində tətbiq etmək vacib elmi-mühəndis məsələləri 

hesab olunur. Burada layihəçiyə, məhsula və məhsulun komponentlərinə aid 

anlayışların ortaya çıxması, fikirlərin ortaya çıxmasına kömək etməsi və layihəçinin 

öz-özünə dəstək verməsi tələb olunur. Bunun nəticəsində hazırlanan layihə üçün tələb 

olunan analiz və sintez prosedurlarının müddətinin azaldılması, lakin layihənin 

keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və yaxşılaşdırılması 

layihələndirmə prosesində ortaya çıxan qlobal məsələdir. Bu mənada, kompüter 

qrafika sistemlərinin (KQS) texniki, proqram və təchizatlarından istifadə edilərək, 

daha geniş mühəndis analizlərin edilməsi vacibdir. 

Mövcud KQS-lərin vəziyyətinin təhlili, dizayn bölümündəki problemlərin 

mənbəsi ilə bunların qrafik ölçülərini göstərən məlumatların toplanmasını təmin edən 

mənbələrin [31,s.162;34,s.38;35,s.42;38,s.349] analizi nəticəsində tədqiq olunan 

layihə obyektlərinin quruluşu və məlumat göstəriciləri, paralel olaraq dizayn 

əməliyyatları, məhsulun quruluşu və növləri təyin olunur və layihəçinin hazır yaddaş 

bazasında saxlanılır. Yaddaş bazasından  KQS-in seçilməsi prinsipləri layihə 

obyektinin tətbiq sahəsindən, istifadə olunan avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

əməliyyatlarından və qarşıya qoyulan layihələndirmə strategiyasından asılı olaraq 

təmin olunur (şək. 1.1). 
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Şək. 1.1. Texniki sistemin layiələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını 

 təmin edən KQS növünün seçilməsi sxemi 
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Məlum olduğu kimi, texniki sistemin konstruktor-layihələndirmə 

prosedurlarında  AutoCAD, SolidWorks, T-FLEXCAD, DesignCAD, 3dmax, 

CATIA, CorelDraw, Rhino, Arco, ImosCAD, KitchenDraw, PYTHA, Vudi, 

ArchiCAD, Cabinet Vision proqramları istifadə edilməkdədir [39,s.102; 47,s. 

364;50,s.68].  

KQS dizayn və rəsmlərin kompüter mühitində edilməsini təmin edən  kompüter 

dəstəkli rəsm və dizayn paketləridir. Bu proqramlar miqyaslı sistemlər hesab olunur 

[33,s.34;51,s.15;58,s.432] və demək olar sənayenin hər sahəsində istifadə olunur. 

Tətbiq sahəsinə uyğun konstruktor və texnoloji layihələndirmə sistemləri qrafik 

rejimli proqramlarını seçmək üçün standart proqram interfeysi, oxşar çəkiliş, düzəliş 

prosedurlarının istifadəsi əsas götürülür. Kompüter qrafika sistemlərinin belə geniş 

olaraq istifadə edilməsinin səbəbi, həm 2, həmdə 3 ölçülü dizayn və rəsm üçün təmin 

etdiyi imkanlar və istifadə rahatlığıdır. 

SolidWorks Windows - qrafik istifadəçi interfeysindən faydalanan, KQS-in 

parametrik mühitli modelləşdirmə layihələndirmə vasitəsidir. Bu sistemin köməyi ilə 

tam əlaqəli 3 ölçülü modellər hazırlanır [38,s.349; 69,s.461]. DesignCAD 2 ölçülü və 

3 ölçülü rəsmlərin dizayn ediləcəyi bir CAD sistemidir. 3 ölçülü rəsmlərin bu sistem 

çərçivəsində görünüşüylə və gizli xəttlər çıxarış edərək, tam kolorit və kölgələndirmə 

ilə bütün baxış bucaqları ilə təsvir olunur [39,s.102;68,s.384]. Bu proqram ilə cizgi 

daxilində addım-addım müşahidə ediləcək şəkildə slayd təsvirlər hazırlanır. Eyni 

proqramla və ya  DesignCAD 2D-də işlənmiş 2 ölçülü cizgilərdən 3 ölçülü rəsmlərə 

keçid və 3 ölçülü rəsmlərdən 2 ölçülü rəsmlərə keçid bu proqram daxilində asanlıqla 

həyata keçirilir. 

KQS və multimedianın üç-ölçülü funksiyalarını yerinə yetirən 3D MAX, təməl 

olaraq 3 ölçülü modelləşdirmə, örtmə və vizuallaşdırma proqramıdır 

[68,s.384;91,s.464]. Layihəçinin avtomatlaşdırılmış iş yerlərində tətbiq olunan 

rəqəmsal video istehsalından multimedia tətbiqlərinə, məhsul dizaynından təhsil 

paketlərinə, arxitektura rəsmlərindən mexaniki sistemlərin canlandırılmasına qədər 3 

ölçülü qrafik rejimli informasiya sistemləri tətbiq olunur [73,s.384; 80,s.136]. 
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Dassault  Aviation bir Amerikan firması olan Lockheed dən 2D rəsm paketi olan 

CADAM hesab olunur.  3D həndəsi  əməliyyatlar  üçün bu proqramın inkişafına 

qarşılıqlı olaraq, 1977-ci ildə özünə xas xüsusiyətlərə məxsus bir proqram işləndi 

[20,s.277].  Buna da CATİA  (Computer Aided three-dimensional Interactive 

Application) adı verilmişdir. CATIA həm istifadə asanlığı, həm də təqdim etdiyi 

rahatlıq, verilənlərin dəyərləndirə bilməsi kimi  üstünlükləri ilə bir çox sənayedə 

özünə yer tapmaqdadır. CATIA istifadəsi zamanı əmələ gələn qrafik rejimli xətalar 

nisbətən azdır. Bu proqram sayəsində işə yeni başlayanların öyrənmə prosesləri çox 

sürətlənir [31,s.162;33,s.34]. Standart əməliyyatlar CATIA ilə avtomatik olaraq 

həyata keçirilir. Bu səbəbdən konstruktor layihələndirmə prosesində səhvlərin 

azalması mümkün olur. CATIA ilə yoxlama əməliyyatları avtomatik olaraq təmin 

olunur. Bütün məlumatlar və dəyişmələr CATIA tərəfindən elektronik mühitdə 

yığılır. 

Marmara Bölgəsindəki böyük ölçülü müəssisələrdə aparılan araşdırmalara görə 

KQS-in istifadəsinə görə müəsissələrə verdiyi müsbət təsir 41.2%- də mövcud dizayn 

proqramları ilə digər istehsal proqramları arasında bir inteqrasiya olduğu və bu 

inteqrasiyada müəssisələrin 45.2 % -də tam olaraq təmin olunmuşdur [32,s.93]. 

KQS vasitəsi ilə müəssisələrin layihələndirilməsi və istehsalata inteqrasiyasını 

asanlaşdıran faktorlar [51,s.15;53.s.27]. CAD / CAM sisteminin birlikdə alınması 

(46.4 %), texniki işçilər tərəfindən CAD / CAM istiqamətli inkişaf etdirilən ara 

həlləri (28.6 %), CAD / CAM sistemlərinin təsadüfən bir-birini dəstəkləməsi  

(14.3%) və digər (10.7%). İistifadə olunan proqramlarının müəssisələrə verdiyi 

faydalar, dizayn müddətinin qısaldaraq səmərəliyin artması (30.8%), dizaynın istehsal 

oluna bilinəcək ehtimalını əvvəldən təsbit etmə imkanının təmin edilməsi (21.8%), 

oxşar xammallar arasında keyfiyyət dəyərləndirmələrinin asanlaşdırılması (15.8%), 

məhsul müxtəlifliyinin artması (15.1%), məhsul elastikliyinin təmin edilməsi (13.5%) 

və vahid maliyyənin  azalmasının təmin edilməsidir. 

KQS-in proqramları istifadə edilərək istehsal olunan məhsulların rəqib 

məhsullara görə üstünlükləri; dizayn keyfiyyəti səviyyəsinin yüksəlməsi, müəssisənin 

istəyinə uyğun gələn xüsusi dizaynların meydana gəlməsi, dizaynların marka olaraq 
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bazarda qalıcılıq təmin etməsi olaraq təyin olunmuşdur. Digər hissə isə, 

sənədləşdirmənin daha sistemli bir quruluşa malik olması, sistem olaraq üstün bir 

səviyyədə tutulması və istehsalda məhsuldarlığın təmin etməsi şəklində təyin 

olunmuşdur [61,s.256]. 

KQS-lərin təhlili əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:  

 mebel sektoruna şagird yetişdirən təhsil müəssisələrinin KQS sahəsində daha 

çox təhsil vermələri, təməl məlumatlarla yanaşı tətbiqə daha çox əhəmiyyət 

verilməsi; 

 müəssisələrin dizayn bölümündə çalışan işçilərin təlim almaq imkanını təmin 

etməsi və ən başda müəsissənin planında təlimə ayrıca yer verməsi; 

 müəssisələrin üst səviyyə idarəçilərinin də KQS haqqında məlumat əldə 

etməsi; 

 müxtəlif tətbiq sahələrinə görə müəssisələrin bu sahəyə ciddi yaxınlaşması və 

kifayət qədər büdcə ayırması; 

 təhsil müəssisələri və sektorun bu mövzularda əməkdaşlıq etməsi. 

Bu hissədə, sənayedə tətbiq nümunələri olaraq seçilən müəssisələrdən əldə 

edilən məlumatlar, müşahidə və qiymətləndirmələr iki ana başlıq halında təqdim 

edilmişdir [67,s.175; 71,s.42]. Davamlı istehsalatla məşğul olan və əhəmiyyətli 

səviyyədə inkişaf etmiş dəzgahların yer aldığı bir müəssisədir. Müəssisədə dizayn 

əməliyyatlarında kompüter dəstəyi 1993-cü ildə başlamışdır. ilk olaraq istifadə edilən 

proqram DesignCAD - dır. Bugünkü məhsul kataloqlarının böyük bir qismi bu 

proqram ilə yaradılmışdır. Daha sonra 2000-ci ildə satın alınan Holzman CNC ilə 

istifadə edilən CutRite proqramı istifadə edilməyə başlanmışdır. CutRite proqramının 

mühasibat modulu xaricindəki bütün modulları müəssisədə mövcuddur. Kəsmə 

əməliyyatlarında istifadə edilən bu proqramın dizayn bölümü müəssisədə yeni 

dizaynlar üçün istifadə edilməməkdədir yalnız daha əvvəldən alınmış olan 

DesignCAD proqramı ilə hazırlanan dizaynlar CutRite bazasında saxlanmaqdadır. 

DesignCAD ilə hazırlanmış dizaynların parça siyahıları və vəsait siyahılarının 

yaradılması CutRite ilə edilməkdədir. Müəssisəyə əlavə olaraq 2002-ci ildə dizayn 

bölümündə yeni işə başlayan memarın istəyi üzərinə AutoCAD proqramı alınmışdır. 
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Bu dövrdə paralel olaraq layihələndirmələr AutoCAD ilə hazırlanmağa başlanmışdır 

[81,s.418]. CutRite proqramı AutoCAD-da hazırlanan şəkilləri tanımaqda və 

istifadədə problemi yaşamamaqdadır. 

          Müəssisələrin 87 %-ində dizayn işlərində kompüterlərdən dəstək alınmaqdadır. 

Kompüterlərdən dəstək almayan 13 %-lik  hissədən 6-ı ehtiyac duyulmadığını, 2 

hissəsi isə müəssisələrində yetərli təchizatın mövcud olmadığını ifadə etmişlər 

[78,s.127]. Dizayn işlərində kompüter dəstəyi 51% ilə 1996-2000 illəri arasında 

başlamışdır. Istifadə edilən proqramlar içində ən çox seçilən 42%  ilə AutoCAD dir. 

Müəssisələrin kompüter dəstəyi almalarındaki ən böyük paya sahib olan faktor; 

müəssisənin inkişaf hədəflərinin 40%, bununla birlikdə istifadə etdikləri proqramdan 

təsirlənmələri isə 49% ilə proqramın məşhur olmasıdır. 

Sürətlə inkişaf edən və qarışıq bir quruluş içinə girən dünya Kompüter Dəstəkli 

Dizayn bazarı ilə əlaqədar tanıdıcı və məlumatlandırıcı resursların yetərsizliyi, CAD 

texnologiyasını bilən mütəxəsis azlığı, CAD sistemlərini istifadə etməyi qarşısına 

məqsəd qoyan müəssisələrin ən böyük çətinliyidir. Bu şərtlərin yaxşılaşdırılması 

üçün KQS alətlərini istehsal edən və satışa çıxaran firmaların əvvəlcə öz məhsullarını 

çox yaxşı tanımaları, sonra da CAD  bazarını sənayeyə ən yaxşı şəkildə təbliği 

lazımdır. Etibarlı məsləhətçi firmaların çoxalması da şərtlərin yaxşılaşmasına töhfə 

verəcəkdir. Universitetlərin KQS alətləri ilə bağlı verəcəkləri təhsilin yayılması da 

faydalı olacaqdır. 

Texniki sistemlərin layihələndirilməsi  işlərinin KQS alətləri həyata keçirilməsi 

dövrün tələbidir. Klassik üsullarla edilən konstruktor layihələndirmə prosedurlarında 

hər bir dəyişiklik üçün bütün ölçüləri yenidən hesablamaq, cizgiləri yenidən çəkmək 

lazım olur. Bu da həm əmək, həm də zaman itkisi deməkdir. Bu üsul ilə daxili və ya 

beynəlxalq arenada söz sahibi olmaq mümkün görünmür. 

Carnegie-Mellon Universitetində aparılan araşdırmalara görə otuz il içində 

bütün layihələndirmə və istehsal əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması tezisi ortaya 

qoyulmuşdur [3,s.112]. Bugünkü inkişaflar və araşdırmalar bu tezisin doğruluğunu 

aydın şəkildə göstərməkdədir. İnkişaf etmiş sənaye toplumlarında istehsal edilməsi 

planlaşdırılan məhsulun dizaynı və istehsalı kompüter dəstəyi ilə həyata keçirilir. 
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Bugünkü dünya iqtisadiyyatı və sənayesi son dərəcə əhəmiyyətli olan kompüter 

texnologiyasına daha çox adaptasiya olaraq yüksək texnologiya ilə bir bütünlük təmin 

etməlidir. 

Hal-hazırda biznes üçün layihələndirmə-analiz-istehsal inteqrasiyası çox 

əhəmiyyətlidir [94,s.15;102,s.349;103,s.101;130,s.77]. Bu proseslərin qarşılıqlı 

əlaqədə olması, dizayn və istehsal qabiliyyətləri ilə yanaşı məhsulun keyfiyyətinin 

artmasını təmin etməkdədir.  

 Deyilənləri nəzərə alsaq, texniki sistemlərin layihələndirmə prosesinin 

avtomatlaşdırılmasının səmərəliliyinin və məhsuldarlığının artırılması üçün aşağıdakı 

kompleks məsələlər həll olunmalıdır: 

 Tətbiq sahəsinə uyğun mövcüd avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin 

alətlərinin informasiya-axtarış, mühəndis hesablama, konstruktor, texnoloji 

layihələndirmə və proqramlaşdırma prosedurlarının və əməliyyatlarının bir 

sistem çərçivəsində tətbiqi sxeminin işlənməsi. 

 Kompleks avtomatlaşdırılmış layihələndirmə funksiyalarını çevik həyata 

keçirən layihə obyektlərinin tətbiq sahələrinə görə texniki sistemlərin 

ümumiləşdirilmiş informasiya təminatının işlənməsi. 

 Texniki sistemin layihələndirmə mərhələlərinin standart quruluşuna əsasən 

layihə prosedurlarının avtomatlaşdırılmasını təmin edən, alqoritmik və riyazi 

modellərin işlənməsi. 

 Texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesinin məhsuldarlığını 

əsaslandırmaq üçün yerinə yetirilən layihə prosedurlarının iqtisadi hesabat 

modelinin işlənməsi. 

 Layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən kompleks 

proqram sisteminin interfeys quruluşunun və layihələndirmə prosedurlarının 

menyu əməliyyatlarının sxeminin işlənməsi  

 Layihə obyektinin misalında informasiya-axtarış və seçim, konstruktor 

layihələndirmə və riyazi hesablama alqoritmlərinin işlənməsi. 
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 Texniki sistemin layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün 

informasiya və riyazi modellər əsaında kompleks proqram təminatının 

işlənməsi.   

Beləliklə yuxarıda baxılan məsələlər əsasında dissertasiya işinin ümumi məqsədi 

müəyyən edilir: 

Dissertasiya işinin məqsədi müxtəlif tətbiq sahələrinə dair texniki obyektlərin 

kompleks layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılmasını təmin edən çevik 

layihələndirmə interfeysinin alqoritmik, riyazi və proqram vasitələrinin işlənməsidir.  

Birinci fəsildə alinnmiş  nəticələr 

Problemin müasir vəziyyətinin müqayisəli analizi və təhlili nəticəsində 

dissertasiya işinin məqsədi formalaşdırılmış və bu məqsədə nail olmaq üçün həlli 

tələb olunan məsələlər təyin edilmişdir: 

- Texniki sistemlərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi üçün proqram 

alətlərinin işlənməsi texnologiyasına dair ədəbiyyat mənbələrinin icmalı 

 

  -   Tətbiq sahələrinə görə CAD avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlə-   

rinin   müqayisəli təhlili və qiymətləndirilməsi 

   -  Texniki sistemlərin layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün 

istifadə olunan kompüter qrafika sistemlərinin müqayisəli təhlili əsasında 

tədqiqat məsələlərinin və məqsədin təyini           
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II  FƏSİL. TEXNİKİ SİSTEMİN ÇEVİK LAYİHƏLƏNDİRILMƏSİ ÜÇÜN 

KOMPLEKS AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İNTERFEYSİN ALQORİTM VƏ 

MODELLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ 

2.1. Texniki sistemin çevik layihələndirilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması 

üçün mərhələli prosedurların və əməliyyatların tədqiqi modelinin işlənməsi 

Texniki sistemin (TS) islənməsi dövlət və sənaye növlərinə əsasən standartlarla 

qəbul edilən layihələndirmə mərhələlərində həyata keçirilir [2,s.120;31,s.162]. 

İterasiya, avtomatlaşdırma sistemlərinin maksimum istifadə edilməsi prinsiplərinə 

əsaslanaraq ümumi konsepsiyaya uyğun TS-in ilkin layihələndirmə mərhələlərindən 

başlayaraq texniki tapşırığın nəzəri əsaslandırılması və texniki təklifin seçilməsi üçün 

giriş təsirlərinin informasiya çoxluqları istifadə olunur:  

         
     mjniVVVVVVVVVVVVVVVVVV mмммjмnиииiими ,1,,1,,...,,,...,, _2_1___2_1__            (2.1) 

burada VVum– giriş təsirlərinin informasiya və material çoxluqlarının birləşməsi; 

VVi_i – informasiya selinin giriş təsirlər çoxluğu: VVi_1 – buraxılan istehsal 

məhsullarının nomenklaturası; VVi_2 – müəssisənin məhsuldarlığı; VVi_3 – avtomat-

laşdırılmış layihələndirmə alətinin yaradılmasına istifadə olunan sərf; VVi_4 – müəs-

sisənin işlənməsinə tətbiq olunan tam sərfdir; VVi_5 – istehsal məhsulunun ha-

zırlanmasına qoyulan texniki tələblər; VVi_6 – istehsal məhsulunun hazırlanması üçün 

texnoloji əməliyyatların növləri; VVi_7 – məhsulun istehsal proqramı; VVm_j– material 

selinin giriş təsirlər çoxluğu; VVm_1  – istehsal məhsulunun hazırlanması üçün 

materiallar və xam mal növləri; VVm_2  – yanacaq-enerji  ehtiyatları; VVm_3  – əmək 

resursları. 

TS-in layihələndirmə prosesində çevik layihə prosedurlarının yerinə 

yetirilməsini təmin etmək üçün üç çoxluqlar modelləri istifadə olunur: modellər 

çoxluğu (M); modellər üzərində əməliyyatlar çoxluğu (Ə); layihələndirmə  şərtləri 

çoxluğu (Ş). 

               M∈{M1,M2,…, Mn}, Ə∈{Ə1,Ə2,…, Ən}, Ş∈{Ş1, Ş2,…, Şn},                      (2.2) 
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burada  n – TS-in layihələndirmə mərhələlərin sayıdır.  

Texniki tapşırığın razılaşdırılması mərhələsində informasiya təsirlərinin 

(VVi_2,VVi_3,, VVi_4, VVm_j)  nəticəsində, layihə olunan TS-in prototiplərinin riyazi 

modellər çoxluğu Mpr={Mpr_1, M pr_2,…, M pr_n}, texniki tapşırığın ilkin verilənlərinə 

(Mid, Kid) əsasən meyarlar çoxluğu (Kpr) və əməliyyatlar çoxluğu (Oid) formalaşır. Bu 

mərhələdə  Mpr çoxluğunun prototiplərinin təhlili nəticəsində alınan verilənlər Vtz_kon_i  

növbəti mərhələ üçün ilkin məlumatlar hesab olunur. 

Texniki tapşırıq mərhələsinin razılaşdırılması mərhələsində TS-in işlənməsində 

ALS alətlərinə maddi sərfin təyin edilməsi,  texniki iqtisadi hesabatlarının aparılması 

və nəzərdə tutulan səmərəlilik göstəricilərinin alınması vacib məsələlərdən hesab 

olunur. Bu halda TS-in tətbiq sahəsindən asılı olaraq iqtisadi hesabat üsulları və 

maliyə proqram paketləri istifadə olunur.  

Texniki təklif mərhələsində ALS-in köməyilə daha yaxşı layihə həllinin 

seçilməsi proseduru yerinə yetirilir [2,s.120;7,s.202]. Tədqiq olunan TS-in 

kompanovka, funksional sxemlərinin, standart və qeyri-standart elementlərinin, 

avtomatlaşdırma sxeminin seçilməsi üçün alqoritmik, riyazi üsullarla informasiya-

axtarış, seçmə modellərinin qurulması və kompüter sistemi vasitəsi ilə bu məsələnin 

əsaslandırılması, maşın eksperimentlərinin aparılması bu mərhələnin əsas məsələləri 

hesab olunur. Texniki təklif mərhələsini qarşılıqlı modellərinin çoxluqları şəklində 

təsvir etmək olar: 
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burada M
j
tp_pi  - layihənin texniki təkliflər çoxluğudur. M

j
tp_pi  çoxluğu əsasında 

toplanılan, yaddaşda saxlanılan və redaktə olunan böyük həcmli məlumatlar 

bazasının səmərəli işi təşkil edilir.  

Texniki təklif mərhələsinin sonunda (V 
j
tp_1i) verilənlər bazasından seçilən  TS-in 

standart və qeyri-standart elementlərinin siyahısı, onların tipləri, texniki göstəriciləri, 

idarəetmə və nəzarət sisteminin elementlərinin elementləri, quruluş, kompanovka, 

avtomatlaşdırma sxemləri sorğular əsasında seçilir. Kompüter seçim prosedurlarının 

səmərəliliyini artırmaq üçün layihə obyektinin xüsusiyyətləri, məhsuldarlıq, son 

məhsulun keyfiyyətlilik dərəcəsi, avtomatlaşdırma sxeminin etibarlılığı və digər 

meyarlar nəzərə alınır [6,s.164]. Bu mərhələdə hazırlanan layihənin təklif sənədləri 

TS-in eskiz layihə mərhələsi üçün ilkin məlumat bazası hesab olunur.  

Eskiz layihələndirmə mərhələsində prosedurları avtomatlaşdırmaq üçün əsas 

məsələlər TS-in kompanovka, funksional, avtomatlaşdırma sxemlərinin son 

variantlarının seçilməsi, standart və qeyri-standart elementlərinin ALS alətlərində 

konstruktor, mühəndislik hesabatları, texnoloji tədqiq, animasiya tədqiqi, maşın 

eksperimentləri və layihəçinin digər intellektual – yaradıcı əməliyyatları istifadə 

olunur [11,s.242; 25,s.28;32,s.93]. Bu mərhələdə ayrı-ayrı layihəçi, konstruktor, 

texnoloq və proqramçının məsələlərinin çoxluğunu aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:  

                     
  кj

кj

кiiv KOMM _                                                       (2.4) 

burada Mki– ekspertlərin layihə prosedurlarının K1k meyarları əsasında  O
kj
 

əməliyyatlarına uyğun modellər çoxluğudur. 

Eskiz layihələndirmə mərhələsində prosedurların avtomatlaşdırılması üçün 

riyazi, alqoritmik və məntiqi modellərinin proqramlaşdırılma sistemləri, standart və 

qeyri-standart elementlərinin ümumi və ayrı-ayrı hissələrinin işlənməsini təmin edən 

kompüter – qrafika sistemləri, kompanovka, avtomatlaşdırma sxemlərinin işlənməsini 

təmin edən riyazi, texnoloji təhlil, mühəndislik hesabatı proqramları istifadə edilir. 

Bu mərhələdə alınan texniki sənədlər nümunə məhsullarının hazırlanması, 

sınaqlarının keçirilməsi, işçi sənədlərin tərtib edilməsi və onların müəssisədə istehsalı 
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işçi layihələndirmə mərhələsi üçün (Vgp_i) baza məlumatı hesab olunur [33,s.34; 

38,s.349].      

TS-in layihələndirmə mərhələlərinin prosedurlarının avtomatlaşdırılmasının 

ənənəvi layihələndirmə üsulları ilə müqayisəli təhlili aşağıdakı düsturla aparılır 

[7,s.202]: 

           
  ,6,1,,1),()()(  jniuZNPZuR iijiit                      (2.5)                                                                      

burada  Z(Pi) – ənənəvi layihələndirmə üsulları ilə müqayisədə layihələndirmə 

prosedurlarına ayrılan sərflərdir; Z(ui) – ALS alətlərinin yaradılması üçün ayrılan 

sərflərdir; Nij – layihələndirmə mərhələlərində istifadə olunan layihə prosedurlarının 

sayıdır.    

TS-in sınaqlarının keçirilməsi üçün eskiz və işçi layihələndirmə mərhələlərində 

aşağıdakı məsələlərin həlli təmin olunmalıdır [7,s.202;8,s.88]: sınaqların idarəetmə 

proqramının formalaşması; idarəetmə, ölçmə məlumatlarının emalı, TS-in aktiv 

elementlərinin funksional, dinamik, energetik və digər istismar xarakteristikalarının 

təyin edilməsi; çıxış məlumatlarının yaddaşa verilməsi, saxlanılması, son 

məlumatların çıxarışı.  

TS-in sistemotexniki layihələndirmə mərhələlərində, sınaq və tətbiq 

mərhələlərində istifadə olunan layihə prosedurlarının qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi 

quruluşu şək. 2.1–dəki kimi təsvir olunur. Təklif olunan quruluş sxemdə riyazi, 

alqoritmik təhlil üsulları, modelləşdirmə, proqramlaşdırma və maşın eksperimentləri 

əsasında ALS-in əsas alətləri formalaşır [8,s.88]. Quruluş sxeminin səmərəli 

funksional işini təmin etmək üçün informasiya-axtarış altsistemi, interfeys mübadilə 

bloku, sorğular, məntiqi çıxarış sahələri tətbiq olunur.  

Çox saylı layihələndirmə mərhələlərinin təhlilinə görə TS-in sahəsindən asılı 

olaraq texniki tapşırığın razılaşdırılması üçün texniki təkliflərin seçilməsi, layihənin 

mühəndis hesabatlarının, konstruktor cizgilərinin çəkilməsi eksperimental 

tədqiqatların və digər intellektual yönümlü işlərin aparılması tələb ounur. Bununla 

əlaqədar olaraq, layihələndirmə mərhələlərinin kompleks avtomatlaşdırılması, bir 

interfeys çərçivəsində prosedurların və əməliyyatların yerinə yetirilməsi daha 

məqsədə uyğun olardı. 
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Şək. 2.1. TS-in layihə proseduralarının qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi quruluşu 

 

 

 

İlkin giriş verilənlər: (Mid, Kid) 

 

                                                                 

 

Layihəçi Texniki 

tapşırıq  

1. Tətbiq sahənin öyrənilməsi. 

2. Oxşar layihələrin müqaisəli təhlili. 

3. Oxşar layihə variantlarından 

verilənlər bazasının təşkili - Vtz_kon_i . 

 

Meyyarlar çoxluğu (Kpr) 

.   .   . 

Texniki tapşırığa əsasən oxşar layihə variantlarının seçilməsi şərtləri: 

- keyfiyyət göstəricilərinin İSO-ya uyğun olması; 

- innovativ və yeni texnologiyalarla təchiz olması; 

- yüksək iqtisadi göstəricilərə malik olması; 

- yüksək funksional və texnoloji göstəricilərə malik olması. 

 

Yox  

Hə 

Texniki təklif Layihəçi 

Seçilən oxşar layihə variantlarının çatışmamazlıqların aradan 

qaldırılması üçün yeni layihə təkliflərinin verilməsi: 

- keyfiyyət göstəricilərinin artırılması; 

- konstruksiyanın  və komponovka quruluşunun təkmilləşdirilməsi; 

- avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin etibarlığının və 

məhsuldarlığının artırılması; 

- funksional xarakteristikalarının artırılması; 

- sərfəli iqtisadi göstəricilərin seçilməsi.  

Təklif olunan layihənin 

müzakirəsi və sənədlərin 

qəbul edilməsi 

Eskiz layihələndirmə Konstruktor  

Saxlanılan təklif 

məlumatları 

4 

1 

2 

3 

Texnoloq 

Proqramçı 
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Şək. 2.1-in davamı 

Şək. 2.1-in davamı 

 

 

Texniki obyektinin 

konstruktor 

layihələndirilməsi 

Layihənin quruluş, 

komponovka və 

texnoloji sxemləri 

Layihənin mexaniki 

və elektron 

hissələrinin cizgiləri  

Layihənin 

konstruksiyasının, 

materialının, 

mexatron hissələrinin 

seçilməsi  

Layihənin maketinin 

hazırlanması, sınaqdan 

keçirilməsi və alınan nəticələrin 

qiymətləndirilməsi 

.  .  . 

Komponovka quruluşuna, 

texnoloji, idarəetmə 

funksiyalarına və keyfiyyət 

göstəricilərinə görə 

layihənin sınaqdan 

keçirilməsi Eskiz layihənin 

çıxarılışı və 

arxivləşdirilməsi  

Yox 

Hə 

     İşçi layihələndirmə 

4 
Layihəçi 

İşçi sənədlərin təsdiqi və 

sifarişçiyə təqdim 

edilməsi 

İşçi sənədlərin 

tərtib edilməsi 

İstehsalat sınaqlarının 

aparılması və əldə edilən 

nəticələrin yoxlanılması  

. . . 

Hə 

Yox 
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2.2. Layihəçinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosedurlarına əsasən 

interfeysin menyu əməliyyatlarının planlaşdırılması alqoritminin işlənməsi 

 

Texniki sistemlərin işlənməsi prosesində tətbiq olunan təhlil, elmi-tədqiqat, 

mühəndis hesablama, konstruktor, texnoloji layihələndirmə və layihənin işçi 

sənədləşdirmə prosedurları standartlarla müəyyən edilən layihələndirmə 

mərhələlərində həyata keçirilir. Yerinə yetirilən prosedurlara əsasən əməliyyatlar 

çoxluğu tətbiq olunur. Müasir dövrdə layihələndirmə prosesinin səmərəliliyini və 

məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə avtomatlaşdırılmış informasiya və intellektual 

sistemlərin tətbiqinə xüsusi yer ayrılır. Praktiki olaraq layihə obyektinin 

layihələndirmə mərhələlərində ALS-in ayrı-ayrı konstruktor, multimedia, informasiya 

– axtarış, virtual layihələndirmə və ekspert sistemlərindən istifadə olunur [72,s.352; 

74,s.430]. Lakin, layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan 

alətlər layihəçinin intuitiv qərarlarına əsasən sistemsiz şəkildə layihələndirmə 

mərhələlərində tətbiq olunduğuna görə yeni quruluşlu ALS-in işlənməsi elmi 

cəhətdən aktual məsələdir. 

       Bununla əlaqədar olaraq, layihələndirmənin avtomatlaşdırma prosedurlarının 

idarə edilməsi üçün intellektual - əməliyyat sisteminin interfeysinin sxemi təklif edilir 

(şək. 2.2). Layihəçinin kompleks intellektual - əməliyyat sisteminin interfeysinə 

layhiləndirmə mərhələlərinin, layihələndirmə proqramları, xidməti-əməliyyat 

funksiyaları kimi menyu blokları daxildir [120,s.289].  

TS-in layihələndirmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin etmək üçün ALS-in, 

Windows və xüsusi proqram paketlərinin əməliyyat menyusu təyin olunur. TS-in 

layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması prosedurlarını təmin edən aşağıdakı 

əməliyyatlar çoxluğu istifadə olunur: 

            ‖
‖

                      
                      

                            
                         

‖
‖          ˅m˅k˅c)           (2.5) 
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Şək. 2.2. Layihələndirmə prosedurlarının intellektual - əməliyyatlarının  

interfeys sxemi 

burada, texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin proqram prosedurları 4 

mərhələdə (texniki tapşırıq, texniki təklif, eskiz layihələndirmə, işçi layihələndirmə) 

həyata keçirilir; hər bir mərhələdə n və ya m və ya k və ya c sayda   j əməliyyatları 

yerinə yetirilir [124;s.6]. 

       Windows sisteminin xidməti prosedurları ―Fayl‖-ın aşağıdakı menyu 

əməliyyatları ilə təmin olunur: 

                                             Pfayl=

‖

‖

‖

  
  
  
  
  
  
  
  

‖

‖

‖

                                                                  (2.6) 

 

 

TS-in layihələndirməsinin əməliyyatlar 

menyusu  

Yaddaşda saxlanılan və yeni 

yaradılan TS-in əməliyyatlar 

menyusu (Sistemin verilənlər 

bazasına keçid) 

Yeni layihələrin işlənməsi üçün TS-

in əməliyyatlar menyusu 

(Konstruktor, riyazi, eksperimental 

proqramlara keçid) 
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burada, F1→ yeni faylın yaradılması;  F2→ faylın üzərində düzəliş etmək;  F3→ 

faylın məlumatlarını yaddaşda saxlamaq;  F4→ faylı silmək; F5→ verilənlərin 

kitabxanasının yaradılması;  F6→ verilənlərin axtarışı; F7→ İnternet-də faylın 

köçürülməsi;  F8→ cari faylın əməliyyatınn tamamlanması;      

Layihə tapşırığına əsasən aparılan elmi-tədqiqat araşdırmaları çox hallarda uzun 

müddətli sistemsiz şəkildə yerinə yetirilən prosedurlardan ibarətdir. Prototip 

layihələrin axtarışına, səmərəli variantların seçilməsinə çox vaxt tələb olunur [26, 

s.123;30,s.37]. Lakin informasiya-axtarış əməliyyatlarını bir sistem çərçivəsində 

yerinə yetirməklə yüksək məhsuldarlıqla qoyulan məsələləri araşdırmaq və yeni 

təkmilləşdirilmiş layihə variantını işləmək mümkün olar. Bununla əlaqədar olaraq, 

layihə obyektinin ənənəvi funksiyalarından fərqli olaraq, ilkin elmi-tədqiqatların – 

ideyaların qeydiyyatı, layihələrin müqayisəli təhlili, seçilməsi və 

qiymətləndirilməsini bir interfeys çərçivəsində sistemləşdirilməsi, elmi cəhətdən 

aktual məsələdir. 

Layihə mərhələlərində daha məhsuldar, çevik və dəqiq işləmək üçün aşağıdakı 

prosedurlar yerinə yetirilməlidir: 

 Layihə prototiplərinin müqayisəli təhlili(layihə haqqında hazırlanan 

annotasiyada texniki, ekoloji, iqtisadi məlumatlar yaradılan verilənlər bazasına 

daxil edilir).  

 Mövcud layihə variantlarının seçilməsi(texnoloji, ekoloji və iqtisadi meyarlara 

əsasən variantların seçilməsi). 

 Yeni layihənin işlənməsi (seçilən mövcud layihələrin təkmilləşdirilməsi – daha 

sadə, yaxşılaşdırılmış konstruksiyanın seçilməsi; yüngül və keyfiyyətli 

materialın seçilməsi; istifadə olunan yanaçağın ekoloji cəhətdən təmin edilməsi 

və iqtisadi səmərəsinin hesablanması). 

  Layihənin sınaqları (yeni layihənin kompüter eksperimental, maket və real 

ölçülərlə hazırlanan obyektin sınaqları) aparılır.  

Avtomatlaşdırılmış layihə işləri kompleks şəkildə elmi araşdırma və məsələnin 

mühəndis həlli kimi intellektual funksiyalardan təşkil olunur. Müxtəlif tətbiq 
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sahələrində konstruktor layihələndirmə prosedurları mərhələli şəkildə həyata keçirilir 

[124,s.6]: 

 1-ci mərhələ -  layihə obyektinin eskiz formasının miqyassız ölçülərlə çəkilişi, 

proyeksiyaların sayının seçilməsi, əlavə görünüşlərin təyini və kompleks 

ümumiləşdirilmiş 2-ölçülü təsvirin çəkilişi, əsas ölçülərin seçilməsi və təsvirin 

üzərində qeyd olunması; layihənin ayrı ayrı hissələrinin 2-ölçülü təsvirlərinin çəkilişi;  

 2-ci mərhələ - layihənin ümumiləşdirilmiş 3-ölçülü təsvirinin çəkilişi;  layihənin 

ayrı ayrı hissələrinin 3-ölçülü təsvirlərinin çəkilişi; layihənin əsas hissələrinin 

tiplərinin seçilməsi və məlumat bazasının yaradılması; 

  3-cü mərhələ - layihənin animasiyası; layihənin əsas hissələrinin ölçülərinin 

təyini; layihənin əsas hissələrinin materiallarının seçilməsi; 

  4-cü mərhələ - layihənin kiçik ölçüdə maketinin hazırlanması və istehsalatda 

sınaq variantının işlənməsi.  

Bu prosedurlara əsasən layihəçinin axtarış-təhlil-seçim prosedurlarının sxemi 

əsasında ilkin intellektual elmi-tədqiqat interfeysi qurulur (şək. 2.3). 

Yeni layihənin ilkin məlumatlarının qeydiyyatı ―Layihə tapşırığı‖ proqram 

şablonunda [22,s.25] realizə olunur (şək. 2.4). 
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Şək 2.3. Layihəçinin informasiya-axtarış-təhlil-seçim prosedurlarının sxemi 

 

 

 

Şək. 2.4. Layihələndirmə prosesində texniki tapşırığın giriş məlumatlarının  

daxiletmə sxem 
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Layihə tapşırığında prosedurları təsvir etmək üçün aşağıdakı alqoritm qurulur 

[114,s.133]: 

1.1.Prosedur_1 (Pr1)→ Verilənlərin daxil edilməsi:  

      ∈  {       }       

1.1.1.         Layihə olunan obyektin adı; 

1.1.2.          Tətbiq sahəsi;   

1.1.3.         İstehsal olunan məhsul; 

1.1.4.          İstehsal olunan məhsulun modeli; 

1.1.5.         Məhsuldarlıq. 

1.2. Prosedur_2 (Pr2) → Texniki tapşırığın standart blankının tərtibatı: 

      ∈  {       }       

1.2.1.         Prosedur_1-in verilənləri; 

1.2.2.          Sifarişçinin adı; 

1.2.3.          Layihəçi; 

1.2.4.          Layihə müəssisəsi. 

1.3. Prosedur_3 (Pr3) → Standart blank şəkilində texniki tapşırığın yaddaşda 

saxlanılması. 

1.4. Prosedur_4 (Pr4) → Tələb olunduqda texniki tapşırığın düzəlişi. 

1.5. Prosedur_5 (Pr5) → Texniki tapşırığın standart blankının çap edilməsi. 

1.6. Prosedur_6 (Pr6) → İkinci mərhələyə (texniki təklif mərhələsi) keçid. 

       Layihə tapşırığına mətn və qrafik tipli anotasiyalar daxil edilir. Mətn tipli 

anotasiya formasında layihənin tətbiq sahəsinə məxsusluğu, işin aktuallığı, məqsədi 

və yerinə yetirilmə prinsipi verilir (cədvəl 2.1). 
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        Cədvəl 2.1.

 

 

         Layihəçinin bütün məlumatları onun məlumat bazasında saxlanılır (sistemin 

―Layihənin məlumat bazası‖ bölməsində - cədvəl 2.2). 

Cədvəl 2.2. 

 

 

        Profillər üzrə ekspertlər innovativ layihələrin mövzularını və anotasiyaların ilkin 

rəyi ―Ekspertin rəyi‖  bölməsinin yaddaşında saxlanılır. Layihələrin qiymətləndirmə 

meyarları aşağıdakı məsələləri əks etdirir [85,s.42; 87,s.123]: 
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1. Elmi-texniki məsələ.  

- həll olunmalı praktiki məsələnin anlaşılması və təsviri;  

- təklif olunan həllin səmərəliliyinin meyarları;  

- bu həllin məhdudiyyətliyinin şərhi.  

2. Texniki layihənin planlaşdırılması və metodologiyası məsələsi.  

- praktiki məsələnin (ehtiyacın) alternativ həllərinin qiymətləndirilməsi;  

- həllin müəyyənləşdirilməsi;  

- protatipin/modelin hazırlanması. 

3. Araşdırmaların aparılması məsələsi (hazırlanma və sınaq).  

- prototip düşünülmüş konstruksiyanı nümayiş etdirir; 

- prototip müxtəlif şəraitlərdə çoxlu sınaqlardan keçirilib;  

- prototip icraçının mühəndislik bacarıqlarını və işin tamamlığını nümayiş etdirir.  

4. Yaradıcı yanaşma məsələsi.  

- layihə yuxarıda sadalanan bir və ya bir neçə meyarlar üzrə yaradıcılığı nümayiş 

etdirib (məsələnin qoyuluşunda, həlli yollarının axtarışında, modelin hazırlanmasında 

və ya sınaq zamanı və s.). 

Texniki tapşırıqda daxil edilən və yaddaşda saxlanılan ilkin layihə verilənlərinə 

uyğun növbəti mərhələdə tətbiq sahəsinin prototip layihələrinin axtarışı, seçimi, 

prioritetliyinə görə strukturlaşdırılması və qəbul olunan meyarlara əsasən layihənin 

təklif variantlarının verilənlər bazasında müvəqqəti saxlanılması və bu variantlar 

üzərində yeni təkliflərin verilməsi məsələsinə baxılır. 

 

2.3. Texniki sistemin layihəndirmə prosesinin texniki təklif 

prosedurlarının avtomatlaşdırılması üçün alqoritmik təminatın işlənməsi 

Texniki sistemin tətbiq sahəsindən, mürəkkəb dərəcəsindən və texniki 

xassələrdən asılı olaraq ilkin layihələndirmə mərhələlərində prototip layihə 

məlumatlarının, nümunələrinin axtarışı və seçilməsi layihə işlərinin səmərəliliyini 

artırır, daha keyfiyyətli məhsul işləməyə, müasir tələblərə cavab verən layihəni 

işləməyə imkan verir. Texniki sistemin ilkin layihələndirmə mərhələlərindən biri 
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hesab olunan, texniki təklif mərhələsi çox saylı prosedur və uyğun 

əməliyyatlardan formalaşır [29,s.15]. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

interfeysində texniki təklif mərhələsi aşağıdakı əməliyyatlarla təmin olunur: 

1-ci əməliyyat: ―Texniki təklif‖ proqram əməliyyatı aktivləşdirilərək menyu 

pəncərəsində müvafiq verilənlər daxil edilir. ―Texniki təklif‖ menyu pəncərəsinin 

əmrlərinin sxemi şək. 2.5-də göstərilir.  

 

Şək. 2.5. Layihələndirmə prosesində texniki təklif mərhələsinin  

sisteminin interfeys funksiyaları 

Menyu blokunun əməliyyatları aşağıdakı icraedici funksiyalara əsaslanır:  

 ilkin tapşırıq verilənləri əsasında prototip layihələrin axtarışı; 

 mövcud layihələrin intuitiv seçilməsi; 

 prototip layihələrlə müqayisəli təhlil; 

  prototip layihələrin animasiyalı, video və slayd şəklində nümayiş etdirilməsi; 

 seçilən oxşar layihələrin verilənlər bazasının təşkili; 

 layihələrin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təyini, iqtisadi səmərəsinin 

təyini. 
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Prototip layihələrin ilkin axtarışı və seçilməsi lokal və qlobal şəbəkə sisteminin 

mövcud verilənlər bazasında həyata keçirilir.  

1.  Layihəçinin verilənlər bazasında (VB1); 

2. Elmi-tədqiqat mərkəzinin korporativ şəbəkəsinin hazır layihələrinin verilənlər 

bazasında (VB2); 

3.  Beynəlxalq qlobal şəbəkənin hazır layihələrinin verilənlər bazasında (VB3) ; 

4.  VB1, VB2, VB3  - dən hazır layihələrin (HLi)  siyahısının seçilməsi; 

Layihəçinin korporativ şəbəkəsinin VBi-dən layihələrin seçilməsi blok-sxemi 

şək. 2.6-da verilir.  

Layihəçinin ekspert verilənlər bazasından hazır layihələrin axtarışı və seçilməsi 

üçün layihə prosedurları həyata keçirilir. Layihələrin axtarışı və seçilməsi zamanı 

uyğun olmayan verilənlərin iterasiyalı çıxarışı üsulu ilə təmin olunur (şək. 2.7).   

Layihəçinin ekspert mütəxəssislərlə korporativ əlaqə sxemi aşağıdakı ardıcıllıqla 

icra olunur: 

1. Texniki tapşırığın yaddaşda saxlanılan verilənlərə əsasən hazır layihə 

variantlarının lokal axtarışı yerinə yetirilir (proqram interfeysinin TT menyu bloku); 

2. Təyinatına görə oxşar layihələrin sistemində nümayiş etdirilməsi; 

2.1. Layihələrin 2-ölçülü kompanovka təsvirlərinin nümayişi;  

2.2. Layihələrin 3-ölçülü təsvirlərinin nümayişi;  

2.3. Layihələrin texnoloji əməliyyatlarının 2-ölçülü təsvirlərinin nümayişi;  

2.3. Layihələrin texnoloji əməliyyatlarının 2-ölçülü təsvirlərinin nümayişi;  

3. İqtisadi, konstruksiya və s. səmərəlilik cəhətdən layihənin əlverişli  

variantlarının ilkin seçilməsi: 

3.1. Layihənin variantı dünya bazarının tələblərinə uyğun olmalıdır. Əgər bu şərtlər 

və texniki göstəricilər İSO standartlarına uyğundursa, onda verilənlər bazasından 

daha səmərəli texniki göstəriciləri olan hazır layihələr seçilir.  

Elmi-tədqiqat mərkəzinin bazasının idarəetmə şöbələrinin funksiyaları aşağıdakı 

alqoritmik prosedurlar əsasında realizə olunur. İnnovasiya layihəsinin idarəetmə 

prosedurları onun qeydiyyatından başlayaraq istehsalatda tətbiqinə qədər aşağıdakı 

mərhələlərdə yerinə yetirilir[80,s.136]:  
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Şək. 2.6. Layihəçinin korporativ şəbəkəsinin VBi-dən layihələrin seçilməsi  

blok-sxemi 

 

Şək. 2.7. Layihəçinin ekspert mütəxəssislərlə korporativ əlaqə sxemi 
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1-ci mərhələ: Layihəçinin qeydiyyatı (―Layihəçinin qeydiyyatı‖) prosesində müəllif 

öz şəxsi verilənlərini və öz layihəsi haqqında verilənləri sistemə daxil edir (layihənin 

adı, məqsədi, qısa ideyası və anotasiyası). Bütün bu məlumatlar ―Anotasiya‖ 

bölməsində yaddaşda saxlanılır; 

2-ci mərhələ: Layihənin adına və məqsədinə uyğun prototip layihələri seçmək üçün 

―Layihənin prototipi‖ paneli seçilir. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemində 

saxlanılan prototip layihələr ixtisaslı ekspertlər tərəfindən analiz olunaraq, iqtisadi, 

texnoloji, konstruksiya və standartlaşma şərtlərinə əsasən layihə variantlarını seçir; 

3-cü mərhələ: Layihəçi-istifadəçinin qeydiyyat verilənləri və layihənin anotasiyası 

yoxlanılır. Səmərəli layihənin seçilməsi üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur  

[67,s.175]: 

                  Lopt_seç={ 
      [    )                   ]}                        (2.7) 

burada α-optimal layihənin əmsalı 0-dan 1-ə qədər qiymət alır; Sij– layihənin əsas 

xarakteristikaları. 

Əgər α=1, onda alternativ layihənin seçilməsi maksimaks qaydasına görə yerinə 

yetirilir, α = 0 olduqda isə maksimin qaydasına görə təmin olunur.  J alternativ 

layihənin riyazi gözləmə qiyməti meyyar hesab olunur. Bu qiymətə əsasən seçim 

aparılır. Layihənin optimal variantı aşağıdakı düsturla təyin olunur [93,s.24]:  

                                 Lopt_seç={ 
      ∑       

 
   }                                             (2.8) 

Burada Pi – i–ci xarici mühitin vəziyyətinin yaranma etimalı.  

Yeni layihələr toplusunun seçim məsələsinin həlli üçün alternativlərin ranqlama 

üsulunu istifadə etmək olar. Bu halda müxtəlif seçim meyarlarını nəzərə alaraq hər – 

bir layihə bir birindən asılı olmayaraq qiymətləndirilir.   Layihənin texniki (Tl) və 

iqtisadi (İl) göstəricilər çoxluğu və onlara olan tələblər (Təll) təyin olunur [92,s.66]: 

Tl = {                }. 

İl = {                }. 

Təll = {                      }. 

Layihənin hər-bir texniki və iqtisadi göstəricisi onlara olan tələblər çoxluğu ilə 

assosiasiya olunur: 
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      ∈ Təll, burada i ∈ N = {     }, 

Optimal iqtisadi göstəricinin seçilməsi məsələsi (layihənin qiymətinə əsasən) 

qoyulan tələblərin realizə edilməsi üçün məqsəd funksiyası aşağıdakı kimi olur: 

                                              )  ∑            
                                            (2.9) 

şərtlər: 

                                       ∑                         
                                    (2.10) 

                                        ∈                                                                (2.11) 

Bu halda struktur sintez məsələsi məqsəd funksiyasının ekstremal qiymətinin 

təyin edilməsinə yönəlib (2.9). 

Əgər Səmj layihənin səmərəsi kimi interpretasiya etsək, onda məqsəd 

funksiyasının qiyməti layihələrin maksimal səmərəli variantlarının təyin edilməsini 

təmin edir. (2.10) və (2.11) bütün sərhədlərdə tələblərə cavab verən sistemin 

qurulması üçün istifadə olunur: 

                              )  ∑            
                                                      (2.12) 

Həll olunan R məsələsinin texniki parametrləri haqqında riyazi modelə 

verilənləri daxil edək. Bu məqsədlə aşağıdakı matris qurulur:  

                         B = (bij),i ∈    ∈    

                           {

                                   

                                   
           

                             (2.13) 

Layihələr konkret qiyməti xarakterisikalarına malik olduğuna görə, onları əks 

etdirən miqdarı və keyfiyyət parametrləri rj tələbat funksiyasının icrasına görə, 

standart razılaşdırma və normallaşdırma prosedurları ilə ([0..1] diapozonunda (1 – 

yaxşı göstərici, 0 – pis göstərici))  həyata keçirilir. Bu halda keyfiyyət göstəriciləri 

olan parametrləri müqayisə etmək olar.   

Ekspertin prosedurları ―Ekspertiza‖ panelində yerinə yetirilir və yaddaşda 

saxlanılır. Layihənin geniş təqdimatını hazırlamaq üçün onun yeniliyi, müasirliyi, 

yüksək mühəndis həlli və iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri nəzəri və praktiki cəhətdən 

əsaslandırılır və müxtəlif elmi profillərə uyğun laboratoriya şəraitində eksperimentlər 

aparılır. Eksperimental laboratoriyada seçilən ən yaxşı layihə sınaq nümunəsi kimi 
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hazırlanır, onun texnoloji, konstruksiyalı və funksional xarakteristikaları yoxlanılır. 

Bu mərhələdə  mövcud prototip layihələrdən fərqli olaraq, layihənin keyfiyyət 

dərəcəsi, əsas texnoloji xarakteristikaları təyin olunur. Layihəçinin bütün 

informasiyası verilənlər bazasında (―Layihənin verilənlər bazası‖) yaddaşda 

saxlanılır.  

Layihənin iqtisadi təhlili və kommersiyası üçün daxili və xarici bazarda istifadə 

olunan əsas normativ qaydalar, tələblər təyin olunur, layihənin iqtisadi səmərəsi 

hesablanılır.  ―Yeni layihənin təqdimatı‖ menyu blokunun köməyi ilə 2, 3-ölçülü 

layihə təsvirlərinin animasiyaları, video çarxları nümayiş etdirilir. Layihənin işçi 

sənədlərinin hazırlıq vəziyyəti yoxlanılır və sosial şəbəkənin köməyi ilə xarici və 

yerli şirkətlərə layihənin beynəlxalq sertifikatları, iqtisadi üstünlükləri və 

konstruksiya göstəriciləri təqdim olunur. Bu mərhələdə ekspert tərəfindən yoxlanılan 

bütün sənədlər çevik istehsalata göndərilərək, layihənin konstruktor layihələndirmə 

prosesinə hazırlıq işləri yerinə yetirilir.   

 

2.4. Eskiz və işçi layihələndirmə mərhələlərində intellektual təyinatlı 

prosedurların alqoritmik təminatının işlənməsi 

 

Layihəçi tərəfindən konstruktora, texnoloqa və proqramçıya verilən layihə 

tapşırıqları eskiz layihələndirmə mərhələsində həyata keçirilir [109,s.125]. Elmi, 

mühəndis yaradıcı işlərdən ibarət eskiz layihələndirmə mərhələsinin müvafiq 

prosedurları idarəetmə blokunun ―Eskiz layihələndirmə‖ menyu blokunda cəmləşir 

(şək. 2.8). Mürəkkəblik dərəcəsinə, əməliyyatların növlərinə və sayına görə digər 

layihələndirmə mərhələlərindən fərqlənən ―Eskiz layihələndirmə‖ menyu 

prosedurları aşağıdakı əməliyyatlara ayrılır [67,s. 175;106,s.147]: 

―Təklif olunan layihə variantı‖ (TOLV) prosedur əmri aktivləşdirilərək,  texniki 

təklif mərhələsində yaradılan verilənlər bazasından  ən yaxşı prototip layihə variantı 

seçilir və onun təkmilləşdirilməsi məsələləri təyin olunur:  
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Şək. 2.8. Eskiz layihələndirmə blokunun menyu prosedurlarının yerinə     

yetirilməsi  sxemi 

 

 Layihənin hissələrinin quruluş sxeminin seçilməsi; 

 Layihənin kompanovka sxeminin işlənməsi; 

 Layihənin texnoloji sxeminin planlaşdırılması; 

 Layihənin optimal konstruksiyasının seçilməsi; 

 Layihənin materialının seçilməsi hesabatı; 

 Layihənin həndəsi modelləşdirilməsi; 

 Layihənin etibarlı avtomatlaşdırma sxeminin işlənməsi; 

 Layihənin maketinin yığılması və sınaqdan keçirilməsi; 

 Layihənin iqtisadi səmərəliliyinin hesabatı. 

   1.TOLV-un təkmilləşdirmə siyahısından layihənin spesifikasına uyğun vacib olan 

məsələlər layihəçi tərəfindən seçilir.  

List of procedures for automation of List of procedures for automation of 

the stage of the the stage of the draft  designdraft  design

Placing of project ►

Geometrical sizes of project ►

2-measure arrangement of project ►

3-measure arrangement of project ►

Animation of project ►

Scheme of automation of project ►

Draft designEskiz 

layihələndirməEskiz 
Təklif olunan layihə variantı 

(TOLV)Təklif olunan layihə variantı 

Yeni layihənin işlənməsi 

məsələləriYeni layihənin işlənməsi 

2-,3-ölçülü 

təsvirlər 

Texniki 

göstəricilər

Texniki 

Layihənin 

təqdimatı 

TOLV-nin 

VBTOLV-nin 

Konstruksiya formasının, kompanovka və 

texnoloji quruluşunun yaradılması, həndəsi 

ölçülərinvə materialın seçilməsi    
Layihə təsvirlərinin yaradılması 

Layihə təsvirlərinin yaradılması  

Layihənin verilənlər bazası   

Künc ştampı və 

spesifikasiya 

cədvəli 

Qrafik təsvirlər  

bazası 

2-ölçülü təsvirlərin  

çəkilişi 

3-ölçülü təsvirlərin  

çəkilişi 

Layihənin multimedia prosedurları  

Layihənin və 

onun hissələrinin 

animasiyası 

Layihənin 

təqdimatı 

Layihənin maketi və onun hissələri  

Layihənin ümumi 

maketinin video 

nümayişi 

Layihənin ümumi 

Layihənin maketinin 

yığılmasının video 

nümayişi 

Layihəninmaketinin 
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2. Qoyulan 1.1÷1.9 məsələlərinə əsasən əmrlər panelindən ―Layihənin təsvirlərinin 

yaradılması‖ əmri seçilirək, kompüter qrafika sisteminə (KQS) müraciət olunur və 

sistemdə aşağıdakı ardıcıllıqla layihə işləri yerinə yetirilir:  

2.1. TOLV-un ümumiləşdirilmiş cizgisi KQS-in işçi çəkiliş sahəsində yerləşdirilir 

və layihəçi tərəfindən mövcüd ümumiləşdirilmiş təsvir və ayrı-ayrı hissələrin 

təsvirləri üzərində konstruksiya quruluşunun, həndəsi formalarının və onların 

ölçülərinin düzəliş prosedurları təyin olunur.  

TOLV-un ümumiləşdirilmiş cizginin 2-ölçülü təsviri üzərində konstruksiya 

quruluşunun təkmilləşdirilmiş sxemində hissələrin kompaktlığı, minimal ölçülərin 

olması, hissələrin minimal sayda olması şərtləri təmin olunmalıdır: 

TOLV                    )                             

YL konstruksiyası: YL mexanika hissəsi; YL elektronika hissəsi. 

YL mexanika hissəsi: YL_mex_1, YL_mex_2, . . . , YL_mex_n,  

n      

YL_mex_i    {  }                                  . 

YL elektronika hissəsi: YL_elekt_1, YL_elekt_2, . . . , YL_elekt_n,  

YL_elekt_i      {               )}   

                                                  
 

∑     
 
   

 ,                                                      (2.14) 

burada Pk – texniki obyektin idarəetmə məsələsinin həlli müddətində k saylı 

prosessorun emaletmə əməliyyatının tezliyi;  tk- k saylı prosessorun emaletmə 

əməliyyatının müddəti. 

YL_elekt_i      {               )} 

Seçilən elektronika vasitələrinin dayanmadan etibarlı işi max(Tк_i (Pk)) 

müddətində təmin olunmalıdır. Elektronikanın dayanmadan işləmə ehtimalının 

artırılması əmsalı ki=1,2-1,6 dəyişilir.  

ik

ik

T

T

ik ekP _

_


 şərtinə əsasən layihə olunan texniki obyektin idarəetmə 

sisteminin proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərin (PMK) tipi və sayı seçilməlidir 

[12,s.101]. 
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PMK-ilə informasiyanın giriş təsiri və çıxış icra siqnallarını təmin edən verici və 

icra mexanizmlərin elektronika hissələrinin seçilməsi və layihə obyektinin 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (AİS) işlənməsi tələb olunur. Bu məqsədlə, 

SCADA sisteminin bazasında AİS-in iyerarxik səviyyəli quruluş sxemi yaradılır.  

2.2. TOLV-un texnoloji və avtomatlaşdırma sxemlərinin eskiz layihələrinin çəkilişi 

üçün konstruktor-layihələndirmə prosedurları kompüter-qrafika sistemində həyata 

keçirilir [121,s.454].   

Layihə obyektinin kompanovka sxeminin dəqiq seçilməsi məqsədi ilə ekspert 

təhlilin aparılması tələb olunur. Bu onunla əlaqədardır ki, layihənin kompanovkasının 

seçilməsi prosesi zaman və maddi sərflərdən asılıdır. Mərhələli şəkildə istehsal 

dövrlərinin korreksiyası aparılmalıdır. Bunun üçün iyerarxiyalı təhlilin modifikasiyalı 

üsulu təklif edilir. 

Texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (TPAİS) aparat 

vasitələrinin kompanovkası üçün aşağıdakı ilkin verilənlər istifadə olunur: 

  -  Layihə olunan obyektin texniki tələbləri; 

  -  Kompanovka olunan funksional blokların kitabxanası. 

Qurğuya qoyulan tələblər çoxluğu ümumi və fərdi məlumatlara ayrılır. Ümumi 

tələblər – icra olunan funksiyalardan və vəzifələrdən asılı olmayaraq, TPAİS-in 

layihə olunan bütün aparat vasitələrinə qoyulan tələblərdir (məsələn, etibarlılıq və 

qiymətə məhdudiyyətlər qoyulur). Konkret TPAİS-in xüsusiyyətlərinin uçotunu 

təmin etmək üçün fərdi tələblər istifadə olunur. Bu tib tələblər layihə obyektinin 

funksionallığına və texniki xarakteristikalarına görə (məsələn, giriş gərginliyi 

diapazonu) müəyyən edilir.    

Qoyulan tələblərə əsasən qaydalar bazası təyin olunaraq, layihə obyektinin 

seçimi aparılır. Bu prosesdə tədqiq sahə üzrə praktiki təcrübənin bilikləri əsas 

götürülür.Sistemin girişinə tələblərin vacibliyinin ekspert qiymətləndirilməsi verilir, 

çıxışda isə obyektlərin ranqları hesablanır.Layihə obyektinin kompanovka tərkibinə 

elə obyektlər qoşulur ki, tələblərin ödənilməsi nöqteyi nəzərindən kompanovkanın 

optimallığını təmin edən, öz ranqlar sinfində maksimal qiymətə malik olur [9,s.12; 

10,s.77]. 
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2.3. TOLV-un materiallarının seçilməsi üçün ümumiləşdirilmiş və ayrı-ayrı 

hissələrin kinematik sxemləri yaradılır və möhkəmlik hesabatları aparılır. Bu 

prosedurun realizə edilməsi üçün MathLab sisteminə müraciət olunur.  

Layihə olunan texniki vahidin materialının seçilməsi üçün əsas parametr kimi 

mexaniki gərginlik təyin olunmalıdır [120,s.289]: 

 

                                                            
  

  
 ,                                                               (2.14) 

burada      ̅̅ ̅̅ ̅ - TOLV-un elementlərinin i-ci sayıdır; Fi– TOLV-un i-ci elementinə 

təsir edən qüvvədir; Si– TOLV-un i-ci elementinə Fi –nin təsiri altında olan sahədir.   

TOLV-un i-ci elementinin hissəsində yaranan [  ]  buraxıla bilən gərginliyə 

əsasən materialların verilənlər bazasından materialın markası seçilir. Seçim sxemi 

aşağıdakı məntiqi düsturla həyata keçirilir[: 

 

                                             [  ]     { 
 

   
} ,                                                 (2.15) 

burada  
 

   
- TOLV-un i-ci elementinin     materialının markası (ij – iki ədədli 

marka qiyməti, məsələn, P35). 

TS-in eskiz layihələndirmə mərhələsində 2-ölçülü təsvirlərin çəkilməsi prosesi 

aşağıdakı konstruktor – layihələndirmə prosedurlarından formalaşır: 

 Ümumiləşdirilmiş və ayrı ayrı texniki hissələrinin cizgilərinin formatlarının 

seçilməsi. 

 Layihə obyektinin mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olaraq proyeksiyaların 

sayının təyin edilməsi və əlavə görünüşlərin seçilməsi. 

 Layihənin informasiya təminatının yaradılması: künc ştampının çəkilməsi və 

doldurulması; spesifikasiya cədvəlinin çəkilməsi və doldurulması. 

Layihə prosedurlarının səmərəliliyini artırmaq üçün layihənin adına və tətbiq 

sahəsinə əsasən ekspertlərin qrafik verilənlər bazasından (QVB) ümumiləşdirilmiş və 

ayrı ayrı texniki hissələrin prototip cizgiləri seçilir [21,s.168]. İlkin axtarış və seçim 

proseduru layihənin adına görə ekspertin işçi bazasının  künc ştampından təmin 

olunur. Həmin layihənin texniki hissələrinin cizgilərinin axtarışı və seçilməsi 
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ümumiləşdirilmiş cizginin spesifikasiya cədvəlli verilənlər bazasında həyata keçirilir. 

Prosedurlarda element hissələrinin axtarışı üçün əsas şərt kimi elementin adı, 

materialı, ölçüləri və tətbiq sahəsi təyin olunur. Bu prinsipi əsas götürərək 

konstruktor layihələndirmə prosesinin alqoritmi aşağıdakı kimi təsvir olunur: 

Konstruktor_Prosedur 1ij:  

[Konstruktor_Prosedur 1ij  

(Layihənin ümumiləşdirilmiş cizgisi) → A0 ˄  

(Layihənin ümumiləşdirilmiş cizgisinin künc ştampı) → A0 ˄ 

(Layihənin ümumiləşdirilmiş cizgisinin spesifikasiyası) → A0]; 

[Konstruktor_Prosedur 1ij  

(Layihənin xarici hissəsinin cizgisi) → A1 ˄ 

(Layihənin xarici hissəsinin künc ştampı) → A1]; 

        [Konstruktor_Prosedur 121  

(Layihənin daxili hissəsinin cizgisi) → A2 ˄ 

(Layihənin daxili hissəsinin künc ştampı) → A1]; 

[Konstruktor_Prosedur 122  

(Layihənin daxili hissəsinin cizgisi) → A2 ˄ 

(Layihənin daxili hissəsinin künc ştampı) → A2] . . . [Konstruktor_Prosedur 12n 

(Layihənin daxili hissəsinin cizgisi) → (A2 ˅ A3 ˅ A4) ˄ (Layihənin daxili 

hissəsinin künc ştampı) → (A2 ˅ A3 ˅ A4)]. 

Konstruktor Prosedur1ij əməliyyatında layihə obyektinin verilənlər bazası 

ümumiləşdirilmiş cizginin, ayrı ayrı hissələrin təsvirlər bazasından və hər-bir cizginin 

künc ştampı və spesifikasiyası şəklində cədvəl quruluşlu verilənlər bazasından 

formalaşır. Mühəndis qrafikasında vacib verilənlər cədvəl tipli xüsusi künc ştampının 

sahələrinə daxil edilir   (Cədvəl 2.3).  

 Layihənin ümumi kodu layihəçinin təşkilatının indeksi (XXXX.) 

 klassifikasiya xarakteristikası (XXXXXX.) 

 qeydiyyat nömrəsi (XXX) və sənədin şifrindən (XX) formalaşır. 
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                                                                                                          Cədvəl 2.3. 

 Soyadı, ada, atasının adı (SAA) İmza Tarix 

Layihəni 

işlədi 

Layihə müəllifinin SAA 

(LM) 

LM imza ―__‖____201_ 

Yoxladı Layihə rəhbərinin SAA 

(LR) 

LR imza ―__‖____201_ 

Norma 

nəzarətçi 

Layihənin norma nəzarətçisi SAA 

(LNN) 

LNN imza ―__‖____201_ 

Təsdiq 

etdi 

Layihə konstruktor müəssisəsinin 

rəhbərinin SAA 

(LKMR) 

LKMR 

imza 

―__‖____201_ 

 

Layihənin ümumi kodu Layihənin adı Müəssisənin adı 

Layihəçinin təşkilatının 

indeksi (XXXX.); 

klassifikasiya xarakteristikası 

(XXXXXX.); qeydiyyat 

nömrəsi (XXX); 

sənədin şifri; 

(XX) 

  

 

Format Miqyas Material Kütlə (kq) 

A0 ÷ A4 1/__   

Layihənin 

ümumi 

təsviri 

Layihə hissələrinin 

təsvirləri 

Layihənin ümumi spesifikasiyası 

LTüm LT1, LT2,..., LTn LSij 

Yaddaşda saxla 

Qrafik verilənlər bazası 
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Layihəçinin işlədiyi təşkilatın indeksi müəssisənin yerləşdiyi regionun xüsusi kodu 

ilə təyin olunur. Layihəçinin klassifikasiya xarakteristikası 5 hissədən formalaşır: 

 1-ci hissə (layihə obyektinin sinifi) predmet-sənaye sahəsini müəyyən edir.  

 2-ci hissə - alt siniflərdir. 

 3-cü hissə - qrupudur. 

 4-cü hissə - alt qruplardır. 

 5-ci hissə - alətin növüdür. 

        Sıra reqistrasiya nömrəsi 0-dan 999 qədər hər bir konkret alət və model  üçün 

istehsalçı tərəfindən müəyyən edilir. Şifr konstruktor sənədinin əsas şərti işarəsi 

hesab olunur. Misal üçün, cizginin ümumi görünüşü (CÜG), yığım cizgisi (YC) 

ABQD.061341.021.CÜG və ya ABQD.061341.021.YC kimi təsvir oluna bilər.  

        Eskiz layihələndirmə mərhələsində cizginin künc ştampının proqram tərtibatı 

prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilir: 

 1-ci mərhələ: Layihənin ümumiləşdirilmiş təsviri və ayrı ayrı hissələrinin 

təsvirləri qrafik verilənlərin bazasından (QVB) seçilir və cizginin künc 

ştampının proqram bloku aktivləşdirilir (TS-in ümumi proqram interfeysinin 

―Sistem növləri‖ menyu blokundan) və onun məlumatlarının daxil edilməsi 

prosesinə başlanılır;  

 2-ci mərhələ: Layihənin müəllifi, rəhbəri, norma nəzarətçisi və təsdiq edən 

hüquqi şəxslərin SAA- daxil edilir, elektron şəkildə imzalanır, tarixlər qeyd 

olunur və yaddaşda saxlanılır; 

 3-cü mərhələ: Layihənin ümumi kodu, adı və tətbiq edilən müəssisənin adı 

aktivləşdirilmiş xanalara daxil edilir və yaddaşda saxlanılır; 

 4-cü mərhələ: Layihənin təsvirinin çəkilişini təmin etmək üçün vərəqin 

formatı, cizginin miqyası, material növü və obyektin kütlə göstəriciləri uyğun 

xanalara daxil edilir və yaddaşda saxlanılır; 

  5-ci mərhələ: Çəkilmiş cizginin hissələrinin nömrələrinə uyğun olaraq 

spesifikasiya cədvəlinin hazır şablonu aktivləşdirilir. Spesifikasiyanın 

xanalarında cizginin hissələrinin kodları, adları, miqdarı, materialı və digər 

əlavə məlumatlar daxil edilir, yaddaşda saxlanılır (cədvəl 2.4). 
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Layihənin 

hissələrinin 

kodu  

Layihənin 

hissəsinin adı 

Miqdarı Material Əlavə 

Qeydiyyat 

nömrəsi (XXX); 

hissənin sıra 

nömrəsi 

(X) 

KXXX1 

 

Layihənin adı 

(LA)_hissənin 

adı (HA) - 

LAHA 

 

 

M 

 

 

Material növü 

(MN) 

 

 

Tətbiq sahəsi 

KXXX2     

.     

.     

.     

KXXXn     

Yaddaşda saxlamaq 
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İkinci fəsildə alinnmiş  nəticələr 

1.Texniki sistemin çevik avtomatlaşdırılmış layihələndirməsi üçün mərhələli 

prosedurların və əməliyyatların tədqiqi modeli işlənmişdir. 

2. Texniki sistemin layihə prosedurlarının qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi quruluşu 

təklif edilmişdir. 

3. Texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirməsi üçün kompleks interfeysin 

işlənməsi məsələsi qoyularaq, layihəçinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

prosedurlarına əsasən interfeysin menyu əməliyyatlarının planlaşdırılması alqoritmi 

işlənmişdir.  

4. Texniki tapşırıq, texniki təklif, eskiz və işçi layihələndirmə prosesinin 

mərhələlərinə uyğun olaraq prosedur əməliyyatlarının alqoritmik təminatının 

işlənməsi məsələsi qoyularaq, həlli təmin olunmuşdur.  

5. İqtisadi cəhətdən səmərəli layihənin məntiqi axtarışı və seçilməsi alqoritmi 

işlənmişdir 

6. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesinin qrafik rejimli prosedurlarının 

səmərəliliyini təmin etmək üçün informasiya təminatının ştamp və spesifikasiyalı 

verilənlər bazası idarəetmə sistemi qurulmuşdur. 
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III FƏSİL. TEXNİKİ SİSTEMİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ 

LAYİHƏLƏNDİRMƏ İNTERFEYSİNİN FUNKSİYALARININ 

İNFORMASİYA VƏ RİYAZİ TƏMINAT VASİTƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ 

3.1 Texniki sistemin çevik layihələndirməsinin interfeysinə əsasən 

informasiya təminatının alt sistemlərinin işlənməsi 

Layihə obyektinin işlənməsi prosesində onun müxtəlif tipli informasiya 

bazalarının hazırlanması tələb olunur: 

 1. Layihənin texniki xarakteristikalarını əks etdirən verilənlər bazası (VBtx_i).  

 2. Layihənin 2-ölçülü təsvirlərinin qrafik verilənlər bazası (QVB2t_i). 

 3. Layihənin 3-ölçülü təsvirlərinin qrafik verilənlər bazası (QVB3t_i). 

 4. Layihənin animasiyasını əks etdirən animasiyalı verilənlər bazası (2-ölçülü 

təsvirlərin animasiyası üçün AVB2t_i). 

 5. Layihənin animasiyasını əks etdirən animasiyalı verilənlər bazası (3-ölçülü 

təsvirlərin animasiyası üçün AVB3t_i).   

 6. Layihənin video çarxlarını əks etdirən video verilənlər bazası (2D video 

çarxları üçün VVB2d_i). 

 7. Layihənin video çarxlarını əks etdirən video verilənlər bazası (3D video 

çarxları üçün VVB3d_i). 

Texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosedurlarının səmərəli 

həyata keçirilməsi məqsədi ilə informasiya təminatının tərkibinə daxil olan ümumi 

verilənlərin idarəetmə sisteminin (ÜVİS) təşkil edilməsi tələb olunur. ÜVİS 

çərçivəsində birləşən layihənin ayrı ayrı növ verilənləri layihələndirmə 

mərhələlərində qoyulan layihə məsələsinin həllində istifadə olunur [116,s.384]. 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesinin məhsuldarlığını artıran ÜVİS 

informasiya təminatının birinci səviyyəsində VBi üzərində idarəetmə funksiyalarını 

yerinə yetirir.  Layihələndirmə mərhələsinin ardıcıllığından asılı olaraq  layihəçi 

tərəfindən müvafiq sorğu verilərək, giriş məlumata, ədədi şərtə və qrafik təsvirə 



74 

 

əsasən ÜVİS-in  VBi –nin bölmələrindən biri aktivləşir. Layihələndirmə mərhələsində 

(Lmi) bu prosesin fuksional əlaqəli sxemi aşağıdakı alqoritmlə təyin olunur: 

         

{
 
 

 
 

               

                             

                                     

                                                         )}
 
 

 
 

,       (3.1) 

burada  Lmi- layihələndirmə mərhələlərin sıra nömrəsidir. 

 1-ci mərhələ: texniki tapşırıq;  

 2-ci mərhələ: texniki təklif;  

 3-cü mərhələ: eskiz layihələndirmə;  

 4-cü mərhələ: işçi layihələndirmə; 

             Sistem çərçivəsində Lmi layihələndirmə mərhələlərinin avtomatlaşdırılmasını 

təmin etmək üçün texniki obyektin layihələndirmə prosedurlarının funksional blok-

sxemi qurulur (şək. 3.1). 

          Texniki tapşırıq mərhələsində çıxarılan standart proqram şablonda     ilkin 

verilənlər daxil edildikdən sonra, həmin göstəricilərə əsasən VBtx_i verilənlər 

bazasında saxlanılan prototip layihələrin texnoloji, konstruktor-dizayn 

(konstruksiyanın sadəliyi, mexaniki hissələrin az olması, elektronikanın 

quraşdırılmasının və iş prinsipinin sadə şəkildə olması) və iqtisadi xarakteristikaları 

ilə (layihənin qiyməti) müqayisə olunur. Layihənin seçilməsi zamanı 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin vizual proqram interfeysinin, elektron 

planşetin, hissiyatlı displeyin olması vacibdir [6,s.164]. Son seçim prosesində 

layihənin İSO standartına uyğunluğu və ekoloji cəhətdən tələblərə cavab verən 

olmalıdır. 

          Seçilən hazır layihələrin tipləri və onların verilənləri sistemləşdirilir. İlk 

növbədə bu layihə tiplərinin istehsalçı ölkələri müəyyən edilir, məhsulun istehsalı 

tələbatları, seçilən layihənin avtomatlaşdırma səviyyəsi və idarəetmə, nəzarət 

hissələrinin növləri, dünya bazarında məhsulun qiymətləri müəyyən edilir 

[118,s.409].    

    ∈ {                }, burada     - texniki tapşırığın ilkin verilənləridir. 

Lopt_seç={ 
      [    )                   ]} 
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Şək. 3.1. Texniki obyektin layihələndirmə prosedurlarının funksional blok-sxemi 

 

Texniki tapşırıqda 

təyin olunan sorğu 

verilənləri Vtti 

İnternet 

saytı 

Layihənin 

video 

çarxlarını əks 

etdirən video 

verilənlər 

bazası (2D və 

3D video 

çarxları üçün 

VVB2d_i  və 

VVB3d_i ) 

Layihənin 

animasiyasını 

əks etdirən 

animasiyalı 

verilənlər 

bazası (2, 3-

ölçülü 

təsvirlərin 

animasiyası 

üçün 

AVB2t_i və 

AVB3t_i) 

Layihənin 2 və 

3-ölçülü 

təsvirlərinin 

qrafik 

verilənlər 

bazası (QVB2t_i 

və QVB3t_i) 

Layihənin 

texniki 

xarakteristikala

rını əks etdirən 

verilənlər 

bazası (VBtx_i) 

Sayt
1
 

Sayt
2
 

Sayt
n
 VBtx_i-nin 

müqaisəli təhlili 
QVB2t_i və 

QVB3t_i -nin 

müqayisəli təhlili Hə  

Yox  

Hə  

Yox  

Hə  

Yox  

Seçilən son layihə variantının çıxarılışı 

Layihə variantının 

seçilməsi alqoritmi 
Seçilən layihə variantlarından səmərəli 

layihənin seçilməsi üçün qərarın qəbulu 

Seçilən son layihə variantının çıxarılışı 

Dizayn-konstruksiya 

parametri 
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Yuxarıda qeyd olunan verilənlərin təhlili əsasında layihənin eskiz 

layihələndirilməsi üçün seçim aparılır. Bu məqsədlə, layihəsi nəzərdə tutulan texniki 

sistemin aşağıdakı təlabatları müəyyən edilir[16,s.168;66,s.161]: 

 Dünya bazarında layihə olunan məhsula təlabat – (Mt → {böyük təlabat var 

(μ=1), təlabat yüksəkdir (μ=0,8), təlabat var (μ=0,5), təlabat azdır (μ=0,3), 

təlabat yoxdur (μ=0,1)}. 

 Layihənin avtomatlaşdırma səviyyəsi - (ASl → {tam avtomatlaşdırılmış (μ=1), 

əsas texniki göstəricilər avtomatlaşdırılmış (μ=0,7),  köməkçi texniki 

göstəricilər avtomatlaşdırılmış (μ=0,4), az sayda texniki göstəricilər 

avtomatlaşdırılmış (μ=0,2), avtomatlaşdırma sistemi köhnəlmiş (μ=0,1)}. 

 Konstruksiyanın mürəkkəblik dərəcəsi - (MDk → {çox mürəkkəb (μ=0,9), 

mürəkkəb (μ=0,7), orta mürəkkəb (μ=0,5), sadə (μ=0,3), çox sadə (μ=0,1)}. 

Yuxarıda qeyd olunan təlabatlara əsasən ümumiləşdirilmiş seçim alqoritmi 

aşağıdakı məntiqi sxemlə qurulur: 

                            Sl ={

   ∈   [                 ]
    ∈   [                 ]

    ∈   [                   ]
}                            (3.2) 

burada    -layihənin seçilməsi üçün qəbul olunmuş əmsaldır. 

Qəbul olunan əmsallara görə ümumiləşdirilmiş şəkildə    düsturu matris 

formasında aşağıdakı kimi yazılır: 

                                      [
                          
                           
                         

]                                        (3.3) 

Səmərəli layihənin seçilməsi üçün texniki sistemin Mt, ASl, MDk seçim meyarları  

ideal şəkildə aşağıdakı əmsallara uyğundur: 

                                            [
            

                     
           

]                                          (3.4) 

(3.4) düsturundan göründüyü kimi layihənin əlverişli seçim əmsalları 

aşağıdakılardır: 

              ˄     1 (böyük təlabat var) ˅ 0.8 (təlabat yüksəkdir); 
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              ˄     = 1(tam avtomatlaşdırılmış) ˅ 0.7 (əsas texniki göstəricilər  

avtomatlaşdırılmış); 

              ˄     0.5(orta mürəkkəb) ˅ 0.3 (sadə). 

Çevik layihələndirmə sisteminin köməyi ilə seçilən əlverişli layihə variantının 

iqtisadi göstəricilərinin təyin edilməsi də tələb olunur ki, son nəticədə  seçilən 

layihənin beynəlxalq standartlara cavab verilməsi və dünya bazarına çıxarılışı təmin 

olunsun. 

 

3.2.  Çevik layihələndirmə sisteminin proqram interfeysinin köməyi ilə 

seçilən layihə variantının iqtisadi göstəricilərinin təyini 

Layihənin seçilməsi prosesində onun vacib göstəricilərindən biri iqtisadi 

parametrlərdir. İqtisadi cəhətdən səmərəli layihə variantının seçilməsi  aşağıdakı 

məhdudiyyətlərə əsaslanır [75,s.23; 92,s.66]: 

 sosial normativlər və standartlara; 

  ekoloji tələblərə; 

 realizə etmə müddəti; 

 proqressiv texnologiyaların tətbiqi (ən yaxşı dünya nailiyyətlərini 

üstələməlidir). 

İnkişaf dinamikasından asılı olaraq hər-bir seçilən layihə variantının sərfləri, 

iqtisadi səmərəsi təyin olunur.  İqtisadi səmərəsi maksimal olan və minimal sərfləri 

olan layihə daha səmərəli hesab olunur.   

Ən yaxşı layihə variantının seçilməsi prosesində aşağıdakı prinsiplər təmin 

olunmalıdır [16,s.168]: 

 layihənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi müşahidə olunan bütün pozitiv və 

neqativ nəticələri nəzərə almaqla son məhsulun istifadə şərtlərinə əsasən həyata 

keçirilməlidir; 

  iqtisadi səmərəlilik hesabatı layihənin bütün işləmə və realizə etmə dövründə 

həyata keçirilməlidir;  

 müxtəlif dövrlərdə qeyri bərabər iqtisadi sərfləri və alınan nəticələri nəzərə 

almaqla illik iqtisadi hesabatların çıxarılması təmin olunmalıdır; 
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 kapital qoyuluşların və təbii əmək resurslarının səmərəliliyinin hesabatların-

dan, smeta qiymətlərindən, məhsulun keyfiyyətini və səmərəliliyini əks etdirən 

tariflərdən və qiymətlərdən istifadə olunmalıdır. 

Layihənin istifadə şərtlərinə görə istifadə olunan, iqtisadi səmərəliliyin qiyməti 

elmi-texniki və istehsalat-texniki layihənin qiymətləndirilməsindən əvvəl 

hesablanmalıdır. Bu parametr məhsulun qiymətinin qoyulması üçün əsas hesab 

olunur. İstehsalat şərtlərinə görə layihənin iqtisadi səmərəliliyinin hesabatı üçün 

aşağıdakı informasiya bazası istifadə olunur: 

 Mövcud tariflər, topdansatış, pərakəndə və müqaviləli qiymətlər. 

 Qanunvericiliklə müəyyən edilən, istehsalat resurslarına (istehsalat fondları, 

əmək və təbii) qoyulan normativ ödənişlər.   

 Müəssisənin gəlirlərindən dövlət və yerli büdcələrə mövcud normativ 

köçürmələr.  

 Müəssisələrin banklarla kreditlərə və ya özəl vəsaitlərin saxlanılmasına görə 

hesablama normaları və qaydaları.  

Layihənin iqtisadi səmərəliliyinin təyini aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

Hesabat periodunun illərinə görə iqtisadi səmərəlilik hesablanılır: 

                                                     İSl = Nl –Sl ,                                                        (3.5) 

burada İSl  - hesabat perioduna görə layihənin iqtisadi səmərəsi; Nl – hesabat 

perioduna görə nəticələrin dəyərinin qiymətləndirilməsi; Sl – hesabat perioduna görə 

layihənin sərflərinin qiymətləndirilməsi. 

İqtisadi səmərəlilik hesabatı müxtəlif zamanlarda sərflərin və nəticələrin 

tilhesabat ilinin nisbətinə görə həyata keçirilir.  Hesabat ili adətən layihənin ilkin 

istehsalından əvvəl olan period (təqvim ili) və ya istehsalatda yeni texnologiyanın 

istifadə edilməsi periodu qəbul olunur. Bütün hesabat perioduna görə nəticələrin 

qiymətləndirilməsi aşağıdakı  düsturla təyin olunur [ 92,s.66]:  

                                               ∑      
  
    

                                                          (3.6) 

burada Nt – hesabat periodunun t ilində nəticələrin dəyərinin qiymətləndirilməsi; tb – 

hesabat periodunun başlanğıc ili; ts – hesabat periodunun son ili. 
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Hesabat periodunun başlanğıc ilində layihə işlərinin maliyyələşdirilməsi ilə 

yanaşı tədqiqatlar başlanır.  Hesabat periodunun son ilində layihənin işlənməsinin 

bütün həyat dövrünün sona çatması nəzərdə tutulur.   

Layihənin işlənməsi prosesində əlavə müşahidə olunan əmək, alət sərflərinin 

qiymətləndirilməsi tələb olunur. Bu məqsədlə, müşahidə olunan layihə işlərinin 

qiymətləndirilməsi əlavə iqtisadi nəticələrdən (sosial və ekoloji) asılıdır. Ona görə 

  ilində sosial və ekoloji dəyərlərin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı düsturdan 

istifadə olunur [92,s.66]: 

                                                   
   ∑        

 
                                                      (3.7) 

burada Njt – t ilində tətbiq miqyasından asılı olaraq ayrı ayrı nəticələrin qiymətləridir; 

ajt - t ilində ayrı ayrı nəticənin qiymətləndirmə vahididir; n - ətraf mühitə və sosial 

sahəyə dair görülən işlərin təsirlərinin təyini üçün göstəricilərin miqdarıdır.  

Hesabat müddətində NTP işlərinin realizə edilməsinə sərflər layihənin istehsal 

və istifadəsi sərflərindən təşkil olunur və aşağıdakı düsturun köməyi ilə təyin olunur 

[92,s.66]: 

                                                  ST = SLİ + SLİst ,                                                      (3.8) 

burada SLİ – hesabat periodunda layihənin istehsal sərfləri; SLİst – hesabat periodunda 

layihənin istifadə sərfləri; 

Layihənin istehsalı və istifadəsi identik şəkildə aşağıdakı düsturla hesablanılır:   

                                                  
     )

  ∑          
  
 )                                      (3.9) 

burada Gt – t ilində renovasiyaya amortizasiya köçürmələri olmadan, layihənin 

istehsalının (istifadəsinin) cari gecikmələri; Et – t ilində layihənin istehsalının 

(istifadəsinin)  eyni vaxtda sərfləri; Qt – t ilində çıxarılan, əsas fondların qalıq 

qiymətləri. 

Əgər hesabat periodunun sonuna bir neçə il istifadə oluna biləcək əsas fondlar 

qalarsa, onda Qt göstərilən fondların qalıq qiyməti kimi hesablanılır.  

Bu üsula görə illik iqtisadi səmərənin təyin edilməsi prosesində layihənin 

istehsal və istifadə sərfləri baza və yeni istehsal fəaliyyət variantlarının müqayisə 

edilməsi prinsipi ilə təyin olunur.  
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Göstərilən sərflər vahid layihəyə və ya xidmətə aid olan, normativ gəlirlərin və  

dəyərin mənfəəti kimi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                                                 = Q + KQnə*KQif,                                               (3.10) 

burada  Q – layihə vahidinin dəyəri (man); KQnə - kapital qoyuluşlarının 

səmərəliliyinin normativ əmsalı; KQif– layihə vahidi nisbətində istehsal fondlarına 

qoyulan  kapital qoyuluşları (man) . 

Yeni layihənin, texnologiyanın və istehsalatın təşkilinin illik iqtisadi 

səmərəliliyinin hesabatı aşağıdakı düsturla aparılır [93,s.24]:  

                                [          )            )]                       (3.11) 

burada at – zamana görə işin yerinə yetirilmə əmsalı; M1 və M2 – baza və yeni texnika 

ilə yerinə yetirilən, vahid layihənin mənfəəti, (man); К1 və К2 - baza və yeni texnikaya 

görə kapital qoyuluşları (man); А2 – hesabat ilində yeni texnika ilə yerinə yetirilən 

layihənin illik həcmi. 

          Yeni layihənin yaradılması ilə əlaqədar olaraq, (3.11) düsturu müxtəlif şəkildə 

modifikasiya oluna bilər. Vacib göstəricilər kimi, yeni texnikanın tətbiqinə 

planlaşdırılan, kapital qoyuluşların vəziyyətlərə görə gəlir müddətinin təyin 

edilməsidir.  Yeni texnologiyaya planlaşdırılan və əlavə kapital qoyuluşların   gəlir 

müddəti aşağıdakı düsturla təyin olunur [93,s.24]: 

                                                
  

   
  

  

   
                                                       (3.12) 

 burada КP - yeni texnikaya planlaşdırılan və əlavə kapital qoyuluşları (man); PGt– t 

ilə tam illik həcmli yeni texnikanın realizə edilməsindən planlaşdırılan gəlir (man); 

   - gəlirin artmasının planlaşdırılmış yenisi (man).  

Müəssisə çərçivəsində qalan gəlirin parametri ümumi şəkildə aşağıdakı düsturla 

təyin olunur:   

                                                   Gt = Qt - Mt - Vt ,                                                (3.13) 

Burada Gt – t ilində müəssisədə qalan gəlir; Qt – t  ilində müəssisədə realizə olunan 

məhsuldan mənfəət; Mt – t ilində layihənin mənfəəti; Vt – balans gəlirdən hesablanan 

ümumi vergi. 
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Müəssisənin işinin cari göstəricilərini müqayisə etdikdə ilk və son  layihəni 

realizə etdikdən sonra həmin layihə üzrə gəlir təyin olunur (ümumi gəlirdən qalan):  

                                                 Gl = Gt – Güm                                                        (3.14) 

burada Güm, Gt – layihənin realizə edilməsindən əvvəl və sonra müəssisədə qalan 

ümumi gəlirin qiyməti.  

Layihənin realizə edilməsi investisiya kapitalının rentabelliyinə, layihənin büdcə 

səmərəliliyinə, təmiz cari qiymətinə, investisiyaların qaytarılma müddətinə, bütün 

səviyyələrdə büdcələrə vergi gəlirlərin illik həcminə, 1m
2
 ayrılan tikintinin, yenidən 

qurmanın qiymətinə əsaslanır. Biznes planının realizə edilməsinin investisiya 

təhlilinin və səmərəliliyinin göstəriciləri təyin olunur. 

İnvestisiya kapitalının rentabelliyi (ROİC) – seçilən layihə variantının işlənməsi 

üçün hesablanan təmiz əməliyyat gəlirinin investisiya kapitalının orta illik cəminə 

nisbətidir [ 92,s.66]: 

                                                  
      

   
     ,                                        (3.15) 

burada,  NOPLAT – kompaniyanın təmiz əməliyyat gəliri (düzəliş olunmuş vergiləri 

çıxmaq şərti ilə); INV–investisiya kapitalının orta illik cəmidir. 

Layihənin büdcə səmərəliliyi (LSb) - büdcənin gəlir və sərfləri arasında fərqdir: 

                                                     LSb=Gb-Sb,                                                       (3.16) 

burada, Gb – büdcənin gəlirləri; Sb - büdcənin sərfləri. 

Təmiz cari qiymət  (NPV) - layihə və ya investisiyalar üzrə pul vəsaitlərinin cari 

dəyəri və investisiyaların alınması üçün pul ödənişlərinin qiyməti və ya endirimlə 

heablanılan layihənin maliyyələşdirilməsinə olan fərqidir: 

                                         ∑
   

    ) 
 
    ∑

  

    ) 
                                   

         (3.17) 

burada,    - t müddətində kompaniyasının pul vəsaitlərinin daxil olmasıdır;   - t 

periodunda investisiyalarının cəmi; r - endirim dərəcəsi; n – investisiya müddəti (t= 

1,2,…n). 
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İnvestisiyanın qaytarma müddəti - investisiyalardan əldə edilən gəlirlərin ilkin 

qoyuluşlara bərabər olduğu vaxtıdır: 

                                                  ∑    
 
      , Tok = n,                                        (3.18) 

burada, n – periodların ayı;     - kompaniyasına t periodunda pul vəsaitlərinin daxil 

olması;   - sıfırıncı periodda ilkin investisiyaların qiymətidir.  

Bütün səviyyələrdə büdcələrə daxil olan vergilərin illik həcmi - məhsullarının 

satışından, işlərindən , xidmətlərindən və layihəni işləyən rezidentlərdən əldə edilən  

gəlirlərin vergi yükünün göstəricisidir: 

                                                                  ,                                                 (3.19) 

burada,  14,4% - vergi yükünün göstəricisinin orta səviyyəsi; В - məhsulların 

satışından, işlərindən və xidmətlərindən və layihəni işləyən rezidentlərindən əldə 

edilən  gəlir. 

1 m
2
 tikintinin, yenidənqurmanın qiyməti - obyektlərin tikintisinə qoyuluşların 

ümumi həcminin obyektlərin ümumi sahəsinə nisbətidir.  

                                                           
   

  
,                                                                (3.20) 

           -  obyektlərin tikintisinə qoyulan investisiyaların ümumi həcmi (yüksək 

texnoloji avadanlıqların və xarici mühəndis şəbəkələrinin qiymətləri nəzərə 

alınmadan);    -  layihəni istehsal edən müəssisənin ümumi sahəsi.  

3.3.Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysi əsasında texniki sistemin 

aktiv elementlərinin seçilməsi üçün alqoritmlərin işlənməsi 

Sistemotexniki layihələndirmə prosesində texniki obyektin tipinin, mexaniki 

konstruksiyasının, elektron hissələrinin kompanovka, quruluş və funksional 

sxemlərinin işlənməsi üçün bu tip elementlərin düzgün seçilməsi vacib tələblərdən 

biri hesab olunur [13,s.45;12,s.101]. Bununla əlaqədar, alqoritmik təminatının 

məntiqi üsullarından geniş istifadə olunur. Bu halda hər bir modelin quruluşuna 

uyğun olaraq implikasiyalar, çoxluqlar, simvollar, ifadələr və məntiqi çıxarışlar 

istifadə edilir.  
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Layihə obyektinin elementlərini seçmək üçün tələb olunan məqsəd funksiyası 

müəyyənləşdirilir [12,s.101;119.s.39]: 

                           Wi =extr ({x
ii

1},{x
ii

2}, {x
ii

3}, {x
ii

4}, {x
ii

5})                                    (3.21) 

İstehsalat  prosesinin tələblərinə uyğun olaraq texnoloji prosesin 

avtomatlaşdırılmasını təmin edən, sənaye robotunun seçilməsi üçün ÇLS-in 

interfeysinin ―texniki təklif‖ menyu funksiyalarının informasiya-axtarış altsisteminin 

məntiqi prosedurları istifadə olunur [120,s.289;122,s.18]. Bu prosedurlara uyğun 

biliklər bazası aşağıdakı alqoritmin köməyi ilə həyata keçirilir:   

(  x
ii

j  Çevik istehsalat modulu (ÇİM) sənaye robotunun   seçilməsi) 

əgər ( min (yükqaldırmaqabil (akt _element 2_ tx) {x
1i

2}) 

onda(verilənlərbazasından    x
11

2 x
12

2   ( SR1  SR2) seçilir).  

Produksiya üsulu ilə məntiqi seçim alqoritmi aşağıdakı şəkildə yazılır: 

(min{x
1i

2})   SR1 SR2  

 Əgər(min (sərbəstlik dərəcəsi ( akt_element 2_tx) {x
21

2} )           

Onda(verilənlər bazasından   x
21

2(SR1) seçilir )  

(min{x
2i

2})   SR1 

 Əgər(max( dönmə bucağı (akt_element 2_tx) {x
3i

2}) 

 Onda(verilənlə rbazasından    x
32

2 x
33

2   (SR2   SR3) seçilir )     

(max {x
3i

2})   SR2SR3 

 Əgər(max(xətti yerdəyişmə sürəti  (akt_element 2_tx) {x
4i

2}) 

 Onda(verilənlər bazasından    x
42

2(SR2) seçilir )     

(max {x
4i

2})   SR2  

 Əgər(max( bucaq sürəti  (akt_element 2_tx) = {x
5i

2}) 

 Onda(verilənlər bazasından    x
52

2(SR2) seçilir )     

(max{x
5i

2})   SR2   

Beləliklə,tərtib edilmiş intellektual seçmə alqoritminə əsasən produksiya 

formasında ümumiləşdirilmiş seçim alqoritmi aşağıdakı kimi yazılır [7,s.202; 

119,s.39]:  

Əgər((min{x
1i

2})) onda(SR1 SR2); 
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Əgər((min{x
2i

2})) onda(SR1); 

Əgər((max{x
3i

2})) onda(SR2 SR3);  

Əgər ((max {x
4i

2 })) onda(SR2);     

Əgər ((max {x
5i

2})) onda(SR2);     

Əgər (max(NSR1, NSR2,NSR3, NSR4))  

 

Onda(verilənlər bazasından  SR2 seçilir).    

Burada NSri – sənaye robotlarının texniki xarakteristikalarına görə seçilmiş sənaye 

robot modellərinin sayıdır. 

Produksiya şəklində  seçim alqoritmi aşağıdakı kimi yazılır: 

(min{x
1i

2})  (min{x
2i

2}) (max{x
3i

2})   

(max{x
4i

2})  (max{x
5i

2}) SR2 

ÇİM-də digər aktiv elementləri istehsalatın tələblərinə (texnoloji avadanlıqların, 

mövqeləşdirici manipulyatorun və avtomatik nəqliyyat qurğusunun yükqaldırma 

qabiliyyətləri10 15 kq-a qədər mövqeləşdirmə xətaları 0.02  0.1  mm olmalıdır) 

uyğun seçilir. Bununla əlaqədar olaraq, aşağıdakı informasiya – axtarış alqoritmi 

istifadə olunur [6, s.164;3,s.112]: 

Əgər (tələb olunan yükqaldırma qabilyəti 10  x
1i

j 15 (kq)) 

Və (tələb olunan mövqeləşdirmə xətası 0.02  x
4i

j0.1 (mm)) 

Onda ( verilənlər bazasından tələb olunan; 

texnoloji avadanlıqlar ( TA-1, TA-2); 

mövqeləşdirici manipulyator; 

avtomatik nəqliyyat qurğusu seçilir). 

(10    x
1i

j  15)  ( 0.02    x
4i

j 0.1)((x1 = akt_element 1)    

(x3 = akt_element 3)  (x4 = akt_element 4) (x5 = akt_element 5)). 

Avtomatlaşdırılmış müəssisədə istifadə olunan texnoloji avadanlıqlara xidmət 

edən sənaye robotlarının dəqiq seçilməsi bütövlükdə sistemin etibarlı, səmərəli və 

məhsuldar işini təmin edir [115,s.124]. Bununla əlaqədər olaraq, sənaye robotunun 

istehsalat funksiyasını, sərbəstlik dərəcəsi, yükqaldırma qabiliyyəti və başqa texniki 
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parametrlər nəzərə alınmalıdır. Müəssisənin tətbiq sahəsindən, iş xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq sənaye robotlarının cədvəl şəklində məlumat bazası yaradılır. Bu halda, 

relyasion üsulla sənaye robotların tiplərini verilənlər bazasına daxil etmək üçün ÇİM-

in texnoloji avadanlıqlarının əməliyyat növləri nəzərə alınır [115,s.124; 125,s.384]. 

Məntiqi model əsasında sənaye robotunun parametrlərini əks etdirən alqoritm 

yaradılır [7,s.202]:  

(Xitexnik ixarakteristika t2  və  t4) 

 [ (tex_xar (t2   və  t4) = yükqaldırma qabiliyyəti ) X1    

 (tex_xar (t2   və t4)  =  sərbəstlik  dərəcəsi ) X2    

 (tex_xar (t2   və  t4) = xətti  yerdəyişmə) X3   

 (tex_xar (t2   və  t4) =  bucaq yerdəyişməsi) X4   

 (tex_xar (t2   və t4) =  maksimal qulluq radiusu) X5 ]  

    [ ( X1 (t2   və  t4 ) = 15 kq)  &  (X2 (t2   və  t4) = 4)  & 

( X3 ( t2   və  t4 )  = 1200 mm )  &  ( X4 (t2   və  t4 )  = 180
0
 ) & 

 (X5 (t2  və t4  ) = 1200 mm ) model (t4   t4 ). 

ÇLS-in interfeysinin köməyi ilə ÇİM-in sənaye robotunu seçmək üçün relyasion 

üsulla cədvəl şəklində verilənlər bazası yaradılır (cədvəl 3.1).  

(X
2

ij t
j
2   SR-in modelinin texniki xarakteristikaları (cədvəl 3.1)) 

(X3 (t2  və  t4) = 1200 mm )  &  (X4 (t2   və  t4) = 180
0
). 

Nəzərə alsaq ki, nəql olunan  manipulyasiya obyektinin çəkisi 3 kq qədərdir, onda 

texnoloji avadanlıqlara xidmət edən sənaye robotunun yükqaldırma qabiliyyətindən 

asılı olaraq tutqacın  çəkisini Ks və  intiqalın tipini Kp nəzərə alan əmsallara 

aşağıdakı kimi təyin edilir: 
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Cədvəl 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR-in modeli 

 

t
j
2 

Yükqal- 

dırma qabiliy- 

yəti (kq) 

X
2

1j 

Sərbəstlik 

dərəcəsi 

 

X
2

2j 

Xətti yerdə- 

yişmə 

(mm) 

X
2

3j 

Bucaq 

yerdəyişməsi  

( 
0 

) 

X
2

4j 

Uniman 1000 

 t
i
2 

30 

X
2

11 

5 

X
2

21 

760 

X
2

31 

240 

X
2

41 

S-900 

t
2

2 

23 

X
2

12 

5 

X
2

22 

560 

X
2

32 

180 

X
2

42 

Robotek 

t
3

2 

100 

X
2

13 

3 

X
2

23 

1000 

X
2

33 

360 

X
2

43 

Verstran-FA  t
4

2 180 

X
2

14 

7 

X
2

24 

1500 

X
2

34 

300 

X
2

44 

Star-O-Mat 

t
1

4 

2 

X
4

11 

3 

X
2

21 

300 

X
2

31 

180 

X
2

41 

RIMP-401  

t
2

4 

10 

X
4

12 

4 

X
2

22 

600 

X
2

32 

180 

X
2

42 

PR-16P 

t
3

4 

16 

X
4

13 

6 

X
2

23 

1000 

X
2

33 

360 

X
2

43 

Transiva   

t
5

4 

45 

X
4

14 

4 

X
2

24 

610 

X
2

34 

240 

X
2

44 
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Əgər(hidravlik presə yüklənən aliminium vərəqin çəkisi 

m= 4.5kq ) &  (( Ks =1 5 )  1.4  

hidravlik pres üçün) &   (pnevmatik intiqalKp =1.3) 

& (elektrik intiqalKp =1.3) 

& (hidravlik intiqalKp =1.1) 

& (vakumlu intiqalKp =1.15) 

&(maqnitli intiqalKp =1.15) 

Onda  (nominal yükqaldırma qabiliyyəti mn = KsKp m).                

İntiqalın tiplərinə uyğun olaraq, Ks  və Kp əmsallarını mn ifadəsində yerinə 

qoyaraq, aşağıdakı  nominal yükqaldırma qabiliyyətlərini alırıq:   

 pnevmatik intiqal  üçün  mnp = 8.2 kq, 

 hidravlik intiqal üçünmnh = 7 kq, 

 elektrik intiqal üçünmne = 8.2 kq. 

Təyin  olunmuş nominal yükqaldırma qabiliyyətlərinin qiymətlərindən asılı 

olaraq uyğun sənaye robotunu seçmək üçün aşağıdakı alqoritm tərtib edilir: 

Əgər (verilmiş sənaye robotunun   yükqaldırma qabiliyyətinin və nominal yük- 

qaldırma qabiliyyətinin fərqi (mpr - mnp)  min ),  

Onda(«RIMP- 401» tipli sənaye robotu seçilir). 

        ÇLS-in interfeysi vasitəsi ilə seçilən SR və onun qeyri-standart elementlərinin 

konstruktor, texnloji layihələndirmə prosesində eskiz və işçi layihə sənədlərinin 

hazırlanması təmin olunur.  

 

3.3.1. Məntiqi üsulla idarəetmə və nəzarət sisteminin elementlərinin 

seçilməsi alqoritmi 

Avtomatlaşdırılmış müəssisədə idarəetmə və nəzarət sisteminin səmərəliliyini və 

etibarlılığını təmin etmək üçün aktiv elementlərin informasiya sistemlərinin 

elementlərinin seçilməsi və layihələndirilməsinin alqoritmik təminatının yaradılması 

tələb olunur . Bununla əlaqədar olaraq, verilənlər və biliklər bazası əsasında [6,s.164] 
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xüsusi avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətlərinin təşkili üçün funksional 

vəzifələrindən və həll olunan problemlərin xarakterindən asılı olaraq ınformasiya 

sistemləri şərti olaraq daxili (vericilər və sonlu avtomatlar) və xarici (icra 

mexanizmləri) informasiyalı altsistemlərinə bölünür.  Vericilər aktiv elementlərin hər 

anda hərəkət edən hissələrinin faktiki vəziyyətlərinin  qeydiyyatını və tələb olunan 

yerdəyişmə parametrlərinin mövqeləşdirilməsini, xüsusi modullarda temperatur, 

rütubətlik, təzyiq və digər istehsal parametrlərinin ölçməsini təmin edir [113,s.113].      

         Sənaye robotların, manipulyatorların və texnoloji avadanlıqların vericilərini 

seçmək üçün bu elementlərin mövqeləşdirmə xətası və sərbəstlik dərəcəsi kimi 

parametrlər əsas götürülür. Əgər texnoloji avadanlıqlara xidmət edən  sənaye 

robotunun sərbəstlik dərəcəsi Sd=3, onda  sənaye robotlarının cədvəl tipli verilənlər 

bazasından tipli sənaye robotu seçilir [19,s.409]. Sənaye robotunun qolunun xətti, 

bucaq yerdəyişmələrinin və sənaye robotununtutqacının bağlanılıb açılması texnoloji 

əməliyyatlarının mövqeləşdirilməsini təmin edən  vericilərin   seçilməsi   aşağıdakı 

şərtə uyğun olmalıdır [17,s.165; 13,s.45; 25,s.28]: 

                                              Sİ*K / DU                                                              (3.21) 

burada Sİ ={SİG, SYA, B}- sərbəstlik dərəcəsinin yerdəyişmələridir;D–diskret  

çevirmədə impulsların sayıdır; K- 1.5…3- keyfıyət əmsalıdır; U–sənaye robotunun 

mövqeləşdirmə xətasıdır. 

 Əgər qəbul etsək ki, sənaye robotu «Brig-10»-un texniki xarakteristikalarına 

(cədvəl 3.1) uyğun olaraq irəli və ya geri xətti hərəkəti SİG = 600 mm,yuxarı və ya 

aşağı xətti hərəkəti S YA= 100 mm; z oxu ətrafında bucaq yerdəyişməsi  B= /2, 

sənaye robotunun  mövqeləşdirmə xətası U = 0.3 mm, keyfıyət əmsalı  K= isə,  onda 

intellektual informasiya-axtarış sistemindən və (3.21) ifadəsindən  istifadə edərək 

sənaye robotunun dx(SİG), dy(SİG), dz(S YA), (B) yerdəyişmələrini mövqeləşdirmək 

üçün vericilər aşağıdakı kimi seçilir:  

 Əgər  sənaye robotun irəli və yaxud geri xətti hərəkəti SİG = 600 mm  və 

«BE51M» tip  üçün diskret çevirmədə impulsların  sayı D = 5400 impuls/dəq (cədvəl 

3.2),   
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SİG*K / DU 0.22   0.3, 

onda «BE51M» tip impulslu verici sənaye robotunun qolunun irəli və yaxud  geri  

hərəkətlərini mövqeləşdirmək  üçün seçilir.  

 Əgər sənaye robotun yuxarı və yaxud aşağı xətti hərəkətiSYA= 100 mm  və 

«BE51M» tip  üçün diskret çevirmədə impulsların  sayı D =5400 impuls/dəq, 

                                           SYA*K / DU  0.04   0.3, 

onda «BE51M » tip impulslu verici sənaye robotunun qolunu  yuxarı və yaxud aşağı    

hərəkətlərini  mövqeləşdirmək üçün seçilir. 

Əgər z oxu ətrafında bucaq yepdəyişməsi B = /2 mm  və «BE51M» tip  üçün 

diskret çevirmədə impulsların  sayı  D = 5400 impuls/dəq, 

S*K / DU ,  S= l*  B 

burada l- sənaye robotunun sərbəstlik dərəcəsinin şarnir oxundan sənaye robotunun 

tutqacına qədər olan məsafədir. 

        Əgər qəbul etsək ki  l = SİG =600 mm,onda S= l*  B = 600*3.14/2 = 942 mm,  

S*K / DU  0.35   0.3, onda  «BE51M» tipli impulslu   verici sənaye robotunun 

qolunun  z oxu  ətrafında bucaq  yerdəyişməsinin    mövqeləşdirilməsini təmin etmir.  

         Əgər «FEP-15» tip  üçün diskret çevirmədə impulsların  sayı D = 32768 

impuls/dəq  (cədvəl 3.3),   

                                                 S*K / DU  0.06   0.3 

onda « FEP-15» tip  kodlu verici  sənaye robotunun qolu, bucaq yerdəyişməsinin 

mövqeləşdirilməsi üçün seçilir.  
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                                                                                                             Cədvəl 3.2   

 

Cədvəl 3.3 
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3.3.2. Çevik istehsalat modulunun struktur təhlili əsasında onun aktiv 

elementlərinin informasiya-ölçmə vasitələrinin seçilməsi alqoritmi  

Çevik istehsalat modulunun avtomatlaşdırma sxeminin 1-ci informasiya-ölçmə 

səviyyəsində tələb olunan sensor və metroloji elementlərini seçmək üçün tədqiqat 

obyektində onun əsas və köməkçi texniki vasitələrinin kompanovka edilməsi, onların 

qarşılıqlı informasiya əlaqələrinin təhlil edilməsi və modelləşdirilməsi tələb olunur. 

Bununla əlaqədar olaraq, çevik istehsalat modulunun və onun aktiv elementlərinin, 

informasiya – ölçmə vasitələrinin mövqeləşdirilməsinin formal şəkildə N – 

oriyentasiyalı hiperqraflarla təsvir etmək olar [79,s.2262]: 

                                               G(P, U, U
L
)                                                   (3.22) 

burada   P ={pi | Ni
0

,1  }  –  hiperqrafın zirvələrinin çoxluğu (Şək. 3.2);  pi  – i – li  

zirvə; U = {Um(P
'
m) | Mm ,1 } – hiperqrafın hiperqövslərinin çoxluğu; um(P

’
m) – 

hiperqrafın m-qövsü; P
’
m  - m qövsünə insident olan zirvələr PPm


'

;P
’
m = {p

V
k}, 

VIk KK mm
,,1,   - oriyentasiyalı hiperqrafın qövsündə zirvənin nömrəsidir, 

yəni 
},1|{ NnV V n


 vektor kimi qəbul etmək olar. Qövsdə zirvənin sıra nömrəsi 

onun xassəsini əks etdirir. 
},1|;{

21

|

NppuU ll
nnl

L
l 

- oriyentasiyalı alt qrafın 

obyektləri arasında əlaqələr sistemi kimi təsvir edilir:  

                                                  Gi(P
L
, U

L
),                                                         (3.23) 

burada 
 PP

L

 əlaqəli olan zirvələrin altçoxluğu; Nl – əlaqələrin sayı; 
 pp

nn 21
;

- 

l qövsünə insident olan zirvələr cütüdür.  

 



92 

 

 

 

Şək. 3.2. Çevik istehsalat modulunun aktiv elementlərinin informasiya-ölçmə     

vasitələrinin qarşılıqlı hiperqrafı 

 

           Alt qrafın insidentlik matrisi aşağıdakı kimi ifadə olunur:  

L={lp1p2}, burada 














.21,1

,21,1

,21,0

2,1

pofendispif

pofbeginningispif

pispif

l pp

                  (3.24) 

   Qrafik olaraq N – oriyentasiyalı hiperqrafdır. Bu hiperqrafın qurulması üçün pi –nin 

funksional əlaqələri olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, şəkil 3.2-də göstərilən funksional 

əlaqələr çevik istehsalat modulunun sənaye robotlarının, avtomatik nəqliyyat sistemi, 

texnoloji avadanlıqlar və soba, onların sensor sistemləri arasında informasiya –ölçmə 

əlaqələri baş verir, onda insidentlik matrisi (3.24) ifadəsindən asılı olaraq aşağıdakı 

kimi yazılır:  

 

 

 

 

 

 

Soba  (3) 

  (4)   (5)   (6)   (7) 

SR2 SR3 

PD1 PD2 

(1) 

SR1 

ANS 

(2) 
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p1 p2 p3 p41 p42 p51 p52  

0 1 0 0 0 0 0 p1 

-1 0 0 0 0 0 0 p2 

0 -1 0 1 1 0 0 p3 

0 0 -1 0 0 1 0 p41 

0 0 -1 0 0 0 1 p42 

 0 0 0 -1 0 0 0 p51 

0 0 0 0 -1 0 0 p52 

 

burada p1 – sobanın nəqliyyat vasitəsinə və manipulyasiya obyektini mövqeləşdirən 

sensorun mövqeyinə uyğun, hiperqrafın zirvəsidir (1); p2 – SR1-in texnoloji 

əməliyyatlarını mövqeləşdirən sensorların mövqeyinə uyğun, hiperqrafın zirvəsidir 

(2); p3 – avtomatik nəqliyyat sisteminin (ANS) əməliyyatlarını mövqeləşdirən 

sensorların mövqeyinə uyğun, hiperqrafın zirvəsidir (3);  p41 – SR2-nin texnoloji 

əməliyyatlarını mövqeləşdirən sensorların mövqeyinə uyğun, hiperqrafın zirvəsidir 

(4);  p42 – SR3-ün texnoloji əməliyyatlarını mövqeləşdirən sensorların mövqeyinə 

uyğun, hiperqrafın zirvəsidir (5);  p51 – pardaqlama dəzgahının (PD1), texnoloji 

əməliyyatlarını mövqeləşdirən sensorların mövqeyinə uyğun, hiperqrafın zirvəsidir 

(6);  p52 – PD2-nin texnoloji əməliyyatlarını mövqeləşdirən sensorların mövqeyinə 

uyğun, hiperqrafın zirvəsidir (7);   

           Gl(P
L
, U

L
) altqrafın qövslərinə və G(P,U, U

L
) hiperqrafın qövslərinə uyğun  

SU
L

l = {sj | jJ3l1,J}S, l= N l
,1

 xassələri müəyyən edilir. 

  Beləliklə çevik istehsalat modulunun struktur təhlilinin aparılması nəticəsində ayrı 

ayrı aktiv elementlərin informasiya-ölçmə sisteminin sensorlarının tiplərinin 

seçilməsinə və ümumilikdə istehsalatın avtomatlaşdırma sxeminin 

layihələndirilməsinə imkan verir.  

  Çevik istehsalat modulunun aktiv elementlərinin informasiya – ölçmə sisteminin 

sensor vasitələrinin dəqiq seçilməsi və müvafiq olaraq idarəetmə sisteminin etibarlı 

və məhsuldar fəaliyyəti üçün  I
tm_i

 istehsalatın texnoloji mühiti, istehsal olunan Om_i 

LNi =  
(3.25)  
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məhsulun materialının növü, Gp_i həndəsi göstəriciləri, Fs_i texnoloji əməliyyatların 

növləri və ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır [133,s.48].     

     Çevik istehsalat modulunun aktiv elementlərinin idarəetmə təsirləri üçün 

sensorların seşilməsi {Itm_i; Om_i; Gp_i; Fs_i} göstəricilər çoxluğundan asılıdır. Bu 

halda aşağıdakı şərtlər təmin olunmalıdır [10,s.77]: 

1. Çevik istehsalat modulunun xarici mühitinin normativ verilənləri aşağıdakı kimi 

xarakterizə olunur – th ≈ 18 ÷ 28
0 
C - ətraf mühitinin temperatur rejimi; havanın nisbi 

rütubətliyi φ=(Pn/Ps)*100%, burada Pn – havada su parlarının təzyiqi; Ps – havanın 

temperaturundan və təzyiqindən asılı, sıxılmış parların təzyiqi - φ ≈ 15 ÷ 75%; hava 

kütləsinin sürəti - min(0,1), max(0,5) (v, м/с); istilik şualanmanın intensivliyi: qısa 

dalğalı - Jк ≈ 0,76 ÷ 1,5 mkr; uzun dalğalı 1,5 ≤ Jд mkr. 

2. Çevik istehsalat modulunun buraxıla bilən ölçüləri ilkin koordinatlardan, 

robototexniki modulların kompanovkalarından və onların sahələrindən asılıdır. Bu 

halda buraxıla bilən istehsalat sahəsi aşağıdakı düsturla təyin olunur: 

                       

3,1),
1 1

( 


 


ni
n

j
fj bSkS j

n

i
i

fj

ГАУ

,                      (3.26) 

burada kfj  - SRi tərəfindən sobanın, ANS-in, PD1, PD2-nin işçi zonalarının 

xidmətetmə əmsallarıdır - kf1 ≈ 4,5÷5,0 (soba üçün); kf2 ≈ 3,5÷4,5 (ANS üçün); kf1 ≈ 

3,0÷4,0 (PD1 və PD2 üçün); Si – robototexniki modulların sahələri ( 3,1i ); ∆bj– 

robototexniki modulların təhlükəsizlik xidmətetmə zonaları.  

3. Məhsulun hazırlanması üçün materialın forması və ölçüləri (polad növlü, kvadrat 

formalı, ölçüləri a x a x h, burada h=min (5 mm), a=300 ÷500 mm və səthi 

formalıdır). 

              SR üçün sensorların seşilməsi tədqiq olunan çevik istehsalat modulunun 

spesifikasından asılı olaraq həyata keçirilir. SR-lərin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir 

ki, bu texniki vasitələrdə böyük dinamik yükləmələr və çox saylı kiçik yerdəyişmələr 

baş verir.  Bu halda yerdəyişmə dərəcəsinin minimal vaxta gətirilməsi üçün ümumi 

ötürmə nisbəti aşağıdakı kimi təyin olunur [62,s.859]: 
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burada    J1 , J2 , J3   – uyğun olaraq yuxarı, aşağı, irəli, geri, fırlanma hərəkətlərini 

yerinə yetirən SR-in qolunun yerdəyişmələri üzrə intiqalların inersiya momentidir; 

T = Tdin – Tsürt – dinamik momentin və sürtünmə momentinin fərqidir; 1, 2, 3 – 

SRi-nin yerdəyişmələrinə görə icra mexanizmlərinin bucaq sürətləridir. 

            l, h,  mövqeləşdirmə xətalarından və SR-in hərəkət dərəcələrindən asılı 

olaraq onun sensorları seçilir. Sensorların tipləri mövqeləşdirmə xətasının 

göstəricisindən asılı olaraq, aşağıdakı kimi təyin olunur:  

z oxu boyunca yuxarı və ya aşağı xətti yerdəyişmədən asılı olaraq mövqeləşdirmə 

xətası aşağıdakı kimi təyin olunur: 

                                     D

Khr

п

z
)sin( 000







                                         (3.28) 

y və ya x oxları boyunca xətti yerdəyişmədən asılı olaraq mövqeləşdirmə xətası 

aşağıdakı kimi təyin olunur: 
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             (3.29) 

Z oxu ətrafı yerdəyişməsindən asılı olaraq mövqeləşdirmə xətası aşağıdakı kimi təyin 

olunur: 

                                                 D
lK

п

0





,                                                 (3.30) 

burada  Dп – sensorun diskretlarının sayıdır, К = 1.5,….., 3 – idarəetmə sisteminin 

ölçü siqnallarının keyfiyyətini nəzərdə tutan əmsaldır. 

 

 

 

 

 

(3.27) 
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3.3.3. Layihənin standar elementlərinin informasiya-axtarış alqoritminin 

işlənməsi. 

Maşınqayırma sənayesində, rəqəmsal proqramla idarə olunan dəzgahlar,  sənaye   

robotlar, manipulyator, avtomatik nəqliyyat qurğuları və onun   elementləri kimi 

mürəkkəb texniki sistemlər istifadə olunurlar. Layihə obyektinin idarəetmə 

funksiyalarının icrasını təmin edən texniki vasitə intiqal hesab olunur. İntiqalın 

tipinin dəqiq seçilməsindən asılı olaraq, texnoloji prosesin idarəetmə sisteminin 

etibarlı və məhsuldar işi təmin olunur. Bununla  əlaqədar, intiqalın avtomatlaşdırılmış 

seçilməsi böyük praktiki əhəmiyyət kəsb  edir [2,s.120; 110,s.42]. 

İntiqalın  avtomatlaşdırılmış   layihələndirməsi  üçün  ilkin identifikasiya 

mərhələsində ümumiləşdirilmiş məqsəd  funksiyası müəyyənləşdirilir: 

                                W= extr (F1(X), F2(X,...., Fn(X))                                          (3.22) 

Burada {Xi} - intiqalın hesabat parametrləridir; 

Elektrik mühərrikinin tələb olunan gücünü F1(X) təyin etmək üçün çıxışda 

intiqalın tətbiq obyektinin hərəkət sürəti (X1); intiqalın tətbiq obyektinin gücü(X2); 

faydalıi əmsalı () ilkin parametrlər verilməlidir: 

Elektrik mühərrikinin tələb olunan gücü aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

                                       F1(X)=


хх 21


                                                                 (3.23) 

       (3.23) ifadəsindən alınan nəticəyə görə elektrik mühərrikinin tipi seçilir. 

Elektrik mühərriklərinin modelləri və texniki xarakteristikaları verilənlər 

bazasında təsvir olunur:   

      adı (ZI)             güc (gi)   nominal dövrlər sayı (ni)    çıxış valın diametri (di) 

     model [  AOP252   10                      1440                                       25                 ] 

     model [  AOP254   12                      1450                                       25                 ]  

     model [  AOP256   14                      1460                                       30                 ] 

     model [  AOP258   16                      1470                                       35                 ] 

Elektrik mühərrikinin verilənlər bazasından seçmə  alqoritmi  aşağıdakı formada 

yazılır [6,s.164; 7,s.202]: 

Əgər (tələb olunan güc (  F1(X) = gi) min ) 
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Onda (F1(X) = g
1

i  və  { Zi} adlı elektrik mühərrik  

parametrləri g
1

i{ gi}  parametrlərinə uyğun seçilir).  

Elektrik   mühərrikinin   seçilməsindən   sonra   reduktorun    həndəsi parametr-

ləri hesablanır  və  verilənlər  bazasından  yaxın  olan standart həndəsi parametrlər 

seçilir [6,s.164; 7,s.202]. 

        Dörd tip asinxron elektrik muhərriki üçün göstərilən parametrlər cədvəl 3.4-də 

verilmişdir: 

                                                                                                    

   Cədvəl 3.4 

Qabarit ölçülər AOP252 AOP254 AOP256 AOP258 

L(maksimal habarit 

uzunluğu) 

120 125 135 150 

dg(giriş valın diametri) 20 20 25 30 

dç (çıxış valın diametri) 25 25 30 35 

D (mühərrikin xarici 

diametri) 

80 80 90 100 

 

 

Alınan qiymətə əsasən yaxın olan standart xarici bölücü diametr dxi seçilir: 

Əgər ( xarici bölücü diametr (F2(X) - dxi) min ), 

Onda ( ( F2(X) = dx
1
i)  

buradadx
1
i { dxi }={ 90, 95, 100, 105,……. } 

Xarici konusvari məsafəni F3(X) və aparıcı dişli çarxın diametrini F4(X) təyin 

etmək üçün produksiya alqoritmi qurulur [4,s.23; 6, s.164;8,s.88]: 

Əgər (X0= 3) 

 (X3=  18) 

 (X4= X3 *X1) 

Onda (F3( X ) = 0.5* X0 ХХ 2

3

2

4  ) 
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 (F4( X ) = X0 *X3).     

Burada X0-xarici çevrəvi moduldur (X0 {X0i}={1,1.5,2,2.5,…}); 

X3 – aparıcı çarxın dişlərinin sayı ( X3{ X3i }); 

X0i ={ 90, 91, ………, 360 };  X3i  = { 18, 19, 20,…….,30 }. 

Mufta və dişli çarxlar altı üçün valların diametrini seçmək üçün informasiya-

axtarış alqoritmi tərtib edilir: 

Əgər (seçilmiş elektrik mühərrikinin çıxış  valının diametri dç ) 

Onda ( mufta altı üçün aparıcı valın diametri F6(X) = 0.8*dç ) 

  (podşibnik altı aparıcı valın diametri dp = F6(X) + 5) 

(aparıcı çarx altı aparıcı valın diametri daç =dp + 5) 

Əgər (aparılan valın diametri  dap =   3
1

252.0

30)(





g

f

i

UX




 ) 

Onda (dapint(dap) 

 (dişli çarx altı valın diametri dap1 = int (dap) + 5) 

 (podşibnik altı valın diametr idap2 = int ( dap) + 5) 

Aparıcı və aparılan vallar  üçün podşibnikləri seçmək üçün verilənlər bazası 

təşkil olunur. 

 

 

Marka Daxili diametr    Xarici diametr (do)                    Eni 

podş ( 7202              15                        35                        11 ), 

podş ( 7203              17                        40                        12 ), 

podş ( 7204              20                        41                        14 ), 

podş ( 7205              25                        52                        15 ), 

podş ( 7206              30                        62                        16 ), 

podş ( 7207              35                        75                        17 ). 

Podşibniklərin seçilməsi aşağıdakı məntiqi ifadəyə uyğun təmin olunur: 

Əgər (d0), 

Onda (podşmarka) 
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Əgər ( dap ), 

Onda ( podşmarka). 

Seçilmiiş podşibnikin digər parametrlərini verilənlər bazasında seçmək üçün  

aşağıdakı şəkildə sorğu aparılır: 

? (720, Marka, Daxili diametr, Xarici diametr, Eni):- 

Podşibniklərin valda yerləşdirilməsi sxemində əsas parametrlər Dd - podşibnikin 

daxili diametri; Dx - podşibnikin xarici diametri; b - podşibnikin eni seçilir. 

Sənaye robotunda qolun və tutqacın xətti və fırlanma yerdəyişmələrini icra edən 

vasitə icra mexanizmidir. Bu elementin seçilməsi üçün məntiqi və riyazi üsullarla 

alqoritmin qurulması tələb olunur. Bu məqsədlə sənaye robotunun hər bir hərəkət 

trayektoriyasına uyğun icra mexanizminin normativ parametrləri təyin olunur 

[6,s.164; 8,s.88; 9,s.12]. 

3-ölçülü koordinat sistemində Z koordinatına uyğun dönmə hərəkəti üçün 

«RIMP- 401»  tipli sənaye robotunun icra mexanizminin seçilməsi məqsədi ilə 

porşenin sahəsi və porşenin ag giriş və aç çıxış keçid kəsiklərinin sahələri təyin edilir 

və aşağıdakı məntiqi ifadə ilə yoxlanılır: 

Əgər ( 72
755

2
1


VF

р
а

м və
F

р
а

i

м
2

=6.4, burada F=10.5 H ), 

Onda (porşenin ag giriş və aç çıxış keçid kəsiklərinin sahələri aşağıdakı kimi təyin 

edilir: 

аа
а

а gcg

и
 ;

1

), 

Burada V1 =0.5 m/s - «RIMP- 401» tipli sənaye robotunun Z oxu boyunca xətti 

yerdəyişmə sürətidir 

V2 =0.5 m/s - «RIMP- 401» tipli sənaye robotunun Y oxu boyunca xətti yerdəyişmə 

sürətidir; 

V3 =120 
0
/s - «RIMP- 401» tipli sənaye robotunun Z oxu ətrafında dönmə sürətidir; 

F–icra mexanizminin gücü (cədvəl  3.5). 
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  Cədvəl 3.5 

İcra mexanizmin tipi İşçi 

həcm 

Nominal 

fırlanma 

momenti 

Porşenin 

diametri 

dg=dc (mm) 

Porşenin 

uzunluğu 

L (mm) 

E32G18-22 20 490 80 520 

E32G18-23 40 980 100 555 

E32G18-24 80 1250 120 660 

E32G18-25 160 1500 140 700 

E32G18-26 240 1800 155 720 

 

Əgər (intiqalın giriş və çıxış kanalları bərabərdirsə), 

Onda (maqistralda təzyiq pm = 0.5 Mpa  ). 

Əgər(icra mexanizminin porşenin dayanıqlıq şərti 

25.024.0

0

3

2

10 
lF

m
V

i  

sənaye robotunun sərbəstlik dərəcəsinə görə ödənilirsə (burada, F =10.5 H, V2=0.5 

m/s), Əgər   (intiqalın silindri birtərəflidirsə), 

                    Onda  (  = 0.5  u = 10.5   &   1/ x =1.5  )  

     (icra mexanizminin porşenin sahəsi 

Sp = 2

2

234.0
1

m
aх

 ) 

Əgər (intiqalın silindri iki tərəflidirsə), 

Onda (  = 1 u = 9.5   &   1/ x =0.95  )   

(icra mexanizminin porşenin sahəsi 

                                   Sp = 2

2

15.0
1

m
aх

 ) 

li {l, h, l0 };   mi =Ai l0 i= 0.003  

burada        Ai =R b
2
=3.14*0.04*0.04=0.005 m

2 

sənaye robotunun irəli  və ya geri hərəkət edən bəndinin kəsiyinin sahəsidir 
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 (Rb=0.04 m); l0=1.2 m bəndi uzunlugudur;  

i=0.5 irəli və ya geri hərəkət edən bəndin materialının tutumudur. 

Sənaye robotunun intiqalının аа cg
,

 
giriş və  çıxış diametrlərini təyin etmək   

üçün aşağıdakı məntiqi alqoritm tərtib edilir:  

                                Əgər(  

073.0

146.0
1





аa

a
u

gc

gа ) 

Onda(intiqalın аа cg
, giriş v əçıxış diametrləri 

                                

15.0

аdd c

g c

m). 

Alınmış diametrlərin qiymətləri 

                  (round(dg)–dsg)min,  (round(dc)–dsc)min 

şərtləri ilə yoxlanaraq E32G18-26 standart pnevmatik intiqal-cədvəl 3.5-dən seçilir.  

 

Üçüncü fəsildə alinnmiş  nəticələr 

1. ÇLS çərçivəsində layihələndirmə mərhələlərinin kompleks avtomatlaşdırılmasını 

təmin etmək üçün texniki obyektin layihələndirmə prosedurlarının funksional blok-

sxemi təklif edilmişdir. 

2. Texniki sistemin çevik avtomatlaşdırılmış layihələndirməsinin interfeysinə əsasən 

informasiya təminatının verilənlər və biliklər  bazasının altsistemləri işlənmişdir. 

3. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin proqram interfeysinin köməyi ilə seçilən 

layihə variantının iqtisadi göstəriciləri təyin edilmişdir. 

4. ÇLS-in interfeysi əsasında çevik istehsalat modulunun aktiv elementlərinin 

verilənlər bazasının qurulması və informasiya-axtarış prosedurları əsasında  məntiqi 

seçim alqoritmləri işlənmişdir. 

5. ÇLS-in interfeysi əsasında texniki obyektin  idarəetmə sisteminin elementlərinin 

seçilməsi üçün sənaye robotunun xətti və fırlanma hərəkətlərini mövqeləşdirən və  

icra edən vericilərin və  intiqal tiplərinin məntiqi seçim alqoritmləri işlənmişdir.  
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IV FƏSİL. TEXNİKİ SİSTEMİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ 

İNTELLEKTUAL LAYİHƏLƏNDİRMƏ PROSESİNİN KOMPLEKS 

PROQRAM TƏMİNATININ İŞLƏNMƏSİ 

4.1. Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysinin idarə edilməsi üçün  

intellektual təyinatlı proqramın menyu prosedurlarının quruluşunun işlənməsi 

Texniki sistemin sistemotexniki layihələndirmə mərhələlərində avtomatlaşdırma 

prosedurlarını təmin etmək, əməliyyat, kompüter-şəbəkə, kompüter-qrafika, 

multimedia, intellektual sistemlərlə interfeys yaratmaq üçün kompleks proqram 

paketinin işlənməsi tələb olunur. Layihəçi tərəfindən bir sistemin interfeysi 

çərçivəsində mərhələli rahat yerinə yetirilən layihə prosedurlarının əməliyyatları 

yüksək məhsuldarlıq, çeviklik, universallılıq və dəqiqlik prinsiplərini təmin edir 

[113,s.113].     

Texniki sistemin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosedurları aşağıdakı vacib 

əməliyyatlardan formalaşır [114,s.133]:  

 Prototip layihə məlumatlarının axtarışı, təhlili, intuitiv seçilməsi; 

 Seçilən oxşar layihələrin verilənlər bazasının idarəetmə sistemində 

strukturlaşdırılması; 

 Xüsusi meyarlara görə nümunəvi layihə variantının seçilməsi və onun 

təkmilləşdirilməsi; 

 Eskiz layihənin konstuktor, funksional, texnoloji və iqtisadi hesabatlarının 

aparılması və 2D, 3D cizgilərinin işlənməsi; 

 Eskiz layihə əsasında işçi sənədlərin hazırlanması, təsdiqi və tətbiqi; 

 Layihənin işçi maketinin hazırlanması və istehsalatda tətbiqi. 

Yuxarıda qeyd olunan layihə əməliyyatları və təminat vasitələri (verilənlər və 

biliklər bazasının, riyazi modellərin proqram modulları, konstruktor və texnoloji 

layihələndirmə) əsasında ÇLS-in avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin 

ümumi proqaram təminatının quruluşu müəyyən edilir (şək. 4.1). 
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Şək. 4.1. ÇLS-in avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin ümumi proqaram 

təminatının quruluşu 

 



104 

 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün layihəçinin ümumiləşdirilmiş idarəetmə 

blok-sxemində (ALLÜİBS) göstərildiyi kimi ALS-in idarəetmə panelinin proqram 

interfeysi müxtəlif tətbiq sahələrinə görə standart mərhələlərdə layihələndirmə 

prosedurlarının və onların əməliyyatlarının məntiqi ardıcıllıqla işləmə prosesinin 

avtomatlışdırılmasını təmin edir. ALLÜİBS idarəetmə blokundan, prosedurlar və 

əməliyyatların menyu altsistemlərindən təşkil olunur [14,s.140;124, s.6;125,s.384] 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin texniki tapşırıq mərhələsində ―Texniki 

tapşırıq‖ prosedurunun altsistemi aktivləşdirilir. ―Texniki tapşıriq‖ proqram 

prosedurunun ilkin verilənləri əsasında qlobal şəbəkə sistemində oxşar layihə 

variantlarının (OLV) axtarışı, intuitiv seçilməsi və oxşarlıq prioritetinə görə 

strukturlaşdırılması əməliyyatı yerinə yetirilir.  Bu prosedurun əsasını layihənin ilkin 

verilənləri (layihənin tətbiq sahəsi (LTS), layihənin adı (LA), layihənin variantı(LV) 

və layihənin məqsədi (LM)) təşkil edir.  

Birinci oxşarlıq prioriteti (OP): 

 OP1: Əgər    LV ∈ {LTSi},  OndaOLV
1
&  OLV

2 
&....& OLV

n
; 

OP2: Əgər    LV ∈ {LAi},  OndaOLV
1
&  OLV

2 
&....& OLV

m
; 

OP3: Əgər    LV ∈ {LMi},  OndaOLV
1
&  OLV

2 
&....& OLV

k
. 

Bu mərhələdə seçilən layihə variantlarının texniki göstəriciləri (konstruktiv 

ölçülər (KÖ), material növü (MN), iş prisipi (İP)) yoxlanılır. 

İkinci oxşarlıq prioriteti: 

OP4: Əgər    LV ∈ {LAi:KÖ1, KÖ2, ...., KÖn},  OndaOLV
1
&  OLV

2 
&....& OLV

n
; 

OP5: Əgər    LV∈ {LAi:MN1, MN2, ...., MNm}, OndaOLV
1
&  OLV

2 
&....& OLV

m
; 

OP6: Əgər    LV ∈ {LAi:İP1, İP2, ...., İPk},  OndaOLV
1
&  OLV

2 
&....& OLV

k
. 

ALLÜİBS-in ikinci mərhələsində iqtisadi cəhətdən səmərəli, yeni informasiya 

və kompüter texnologiyası ilə təchiz olunmuş təklif layihəsinin əsas mühəndis 

göstəriciləri tədqiq olunur, yoxlanılır və iqtisadi qiymətləndirilməsi aparılır.  Bu 

mərhələdə seçilən layihə variantlarının proqressiv avtomatlaşdırma sistemləri ilə 

təmin olunan, süni intellekt prinsipi ilə işləyən layihə variantına üstünlük verilir.  
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         Əməliyyat sistemi və verilənlər bazasının idarəetmə sisteminin proqram alətləri 

ilə təmin olunan baza altsisteminə aktiv elementlərin texniki göstəriciləri; AutoCAD 

2D, 3D proqram sistemində onların 2 və 3-ölçülü mühəndis-konstruktor cizgiləri;  

aktiv elementlərin kinematik və dinamik göstəricilərinin alqoritmik hesabatları daxil 

edilir. Standart aktiv elementlərin   kitabxanasının idarəetmə əməliyyatları 

verilənlərin toplanılması, strukturlaşdırılması, redaktə edilməsi menyularında, 

verilənlər bazasına sorğu şəklində axtarışı və seçim menyu əmrləri ilə təmin edilir 

[121,s.454; 122,s.18].  

Texniki təklif mərhələsinin məlumat bazasının səmərəli formalaşması üçün 

təklif edilən layihənin standart elementlərinin seçilməsi və qeyri-standart hissələrinin 

yenidən işlənməsi prosedurları və müvafiq əməliyyatları yerinə yetirilir. Qeyri-

standart elementin konstruktor layihələndirilməsi AutoCAD 2D, 3D sistemində təmin 

olunur. Seçilən konstruksiyanın həndəsi modelləşdirilməsi, funksional və kinematik 

tədqiqi üçün MathLab-la interfeys təmin olunaraq, riyazi üsullarla qeyri-standart 

layihənin texniki göstəriciləri təyin olunur. Qeyri-standart elementlər və onların 

texniki göstəriciləri verilənlər bazasının idarəetmə sistemində saxlanılır.   Bu 

altsistemdə qeyri-standart elementlərin kompüter animasiyasının icra edilməsini 

təmin edən menyu əmrləri istifadə olunur [120,s.289].      

Texniki təklif mərhələsində standart və qeyri-standart elementlərin seçilməsi və 

layihələndirilməsi əməliyyatlarının  icrasından sonra bu elementlərin kompanovkası, 

yəni konstruktiv birləşdirilməsi əməliyyatı yerinə yetirilir. Bununla əlaqədar olaraq, 

bu mərəhələdə layihənin kompanovka menyu əməliyyatı aktivləşdirilir.  

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətlərinin qurulmasının tələblərindən və 

prinsiplərindən asılı olaraq sistemotexniki layihələndirmə mərhələsində layihə 

obyektinin kompanovka sxeminin işlənməsinin əsasını konstruksiyanın kompanovka 

sxemlərinin seçilməsi və qurulması, layihənin qrafik təsvirlərinin yaradılması və 

yaddaşda saxlanılması, arxivləşdirilməsi və çıxarışı, riyazi, alqoritmik və proqram 

alətlərin işlənməsi kimi məsələləri təşkil edir. 

Təklif olunan layihə obyektinin kompanovka sxeminin qurulmasında  

koordinasiya edən alqoritmik və proqram təminat altsistemləri, həndəsi 
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modelləşdirmə və konstruktor layihələndirmə hesabatları, hazır kompanovka 

sxemlərinin axtarışı və seçilməsi kimi layihə prosedurları istifadə edilir [100, 

s.234;101,s.203; 102,s.349; 114,s.133].         

Təklif olunan layihə obyektinin qeyri-standart elementlərinin işlənməsi 

çərçivəsində funksional, texnoloji və struktur tədqiqatların aparılması tələb olunur. 

Bununla əlaqədar olaraq, layihələndirmə, axtarış və seçmə altsistemi, proqram 

təminatı altsistemi, qrafik proqram sistemlərinin verilənlər bazasının altsistemi və 

işlənmiş informasiya təminatının, qrafik proqram paketlərinin  modulları istifadə 

olunur.  

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətlərinin arxitekturasının işlənməsinə dair 

baxılan məsələlər, kompanovka sxeminin və qeyri-standart elementlərinin 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə altsistemləri layihə obyektinin idarəetmə 

sisteminin işlənməsi üçün baza alətləri hesab olunur.  

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin arxitekturasının daxili interfeysi layihə 

obyektinin aktiv elementlərinin verilənlər bazasından seçilməsi, kompanovka 

sxeminin və idarəetmə sisteminin verilənlər bazasından və onların 2, 3-ölçülü təsvir, 

animasiya məlumatlarından istifadə edilməsinə imkan verir.   

Layihəçinin müəssisə daxili korporativ şəbəkədə konstruktor, texnoloq,  

proqramçı və digər mütəxəssislərlə elektron sənədlərin qarşılıqlı mübadiləsini təmin 

etmək,  sosial və iqtisadi fəaliyyətini həyata keçirmək üçün avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə  sisteminin daxili interfeysində hiper istinadlar istifadə olunur [104, 

s.560;105,s.23]. Ümumiləşdirilmiş menyu panelində digər xüsusi proqramlarla da 

interfeyslər həyata keçirilir. Bu prosedurlar imkan verir ki, layihənin işlənməsi 

zamanı müxtəlif təyinatlı sistemlərin işçi panellərindən, sahələrindən və proqram 

əmrlərindən istifadə etmək mümkün olsun. Məsələn, konstruktor, riyazi, informasiya 

və intellektual təyinatlı xüsusi proqram təminatının altsistemlər çoxluğu (Mpi) layihə 

olunan obyektin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ayrı-ayrı layihə məsələlərinin 

həllində istifadə olunur. 



107 

 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin arxitekturasının daxili interfeysi 

çərçivəsində istifadə edilən tətbiqi proqram paketlərinin çoxluğunun funksional 

əlaqələri aşağıdakı məntiqi düsturla təsvir olunur [74,s.430; 75,s.23]: 
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burada  Mp_os_i{Mp_os_1,Mp_os_2,…,Mp_os_n}- əməliyyat sisteminin funksional işini 

təmin edən ümumi təyinatlı proqramlar çoxluğu; n – əməliyyat sisteminə uyğun 

sazlanma, dispetçer, xidməti və s. proqramların sayı; Mpk_ij–   AutoCAD bazasında 

konstruktor təyinatlı proqramlar çoxluğu; Mpm_ij– MathCAD, MatLab bazasında 

riyazi təyinatlı proqramlar çoxluğu; Mpi_ij– Microsoft Access bazasında informasiya 

təyinatlı proqramlar çoxluğu; Mppy_ij– Delphi və ya C++ bazasında yaradılan  

proqramlar çoxluğu; Mppv_ij– layihə məlumatlarının axtarışını və seçimini təmin edən 

proqramlar çoxluğu.  

         Texniki vasitələrin altsistemi ALS-in xüsusi proqram paketlərinin, intellektual 

proqram sistemlərinin çevik, etibarlı və məhsuldar işini, alqoritmik hesabatların və 

modelləşdirmənin dəqiq nəticələrinin alınmasını təmin edir.  

         ALS-in baza altsistemi hesab olunan texniki sistemlərin quruluş, kompanovka, 

funksional-texnoloji sxemlərinin yaradılması bloku aşağıdakı sahələri əhatə edir: 

hazır kompanovka sxemlərinin kitabxanası; aktiv elementlərin texniki göstəriciləri, 

funksional-texnoloji xarakteristikaları və mövqelərini əks etdirən verilənlər bazası; 

verilənlər bazasının sorgu bloku. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin 

arxitekturasında kompanovka sxeminin layihələndirilməsi və seçilməsi xüsusi fayl 

menyusu vasitəsilə təmin olunur [95,s.104; 97,s.124]. 

Standart aktiv elementlərin yaddaş bazasında saxlanılması, axtarışı, seçilməsi, 

yeni məlumatların əlavə edilməsi və düzəliş prosedurlarının yerinə yetirilməsi üçün 

Microsoft Access və AutoCAD, T-FLEX CAD 2D, 3D, Concept Draw Professional 

sistemlərinin verilənlər bazası və qrafik təsvirlər bazası istifadə olunur. Bu altsistem 
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açıq hesab olunur. Onun işini təmin etmək üçün layihənin redaktə edilməsi, axtarışı 

və seçilməsi üçün xüsusi menyu bloku tətbiq olunur.  

Qeyri-standart elementlərinin və avtomatlaşdırma sxemlərinin altsisteminin işini 

təmin etmək üçün riyazi və alqoritmik üsullar və modellər, proqram və informasiya 

təminatları,  AutoCAD, T-FLEX CAD 2D, 3D, MathCAD və Delphi sistemləri 

istifadə olunur.  

Ümumi quruluşun baza altsistemi hesab olunan ALS-in proqram təminatının 

altsisteminə AutoCAD, T-FLEX CAD kompüter-qrafika, Delphi, TurboPascal 

proqramlaşdırma sistemləri, multimedia və ofis proqram alətləri daxil edilir. CAD 

sistemlərində mexatron standart və qeyri-standart elementlərinin, konstruktor 

layihələri 2 və 3-ölçülü koordinatlar sistemində 1-3 proyeksiya formatında işlənilir. 

Spesifikasiyaya daxil edilən kodlara, tiplərə və texniki göstəricilərə əsasən seçilən 

standart elementlərdən   müxtəlif  tipli kompanovka sxemlərinin ümumi görünüşlü  

cizgiləri qurulur.  Üst görünüşlü arxitektor cizgiləri bir proyeksiyada, dairəvi tipli 

qeyri-standart qurğularının təsvirləri iki proyeksiyada, mürəkkəb quruluşlu qurğular 

isə üç proyeksiyada və əlavə olaraq onların aksionometriyası qurulur.   

4.2. Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysi əsasında texniki sistemin 2 

və 3-ölçülü qrafik təsvirlərin yaradılması üçün proqram menyu prosedurlarının 

quruluşunun işlənməsi 

Konstruktor layihə işlərinin səmərəli yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün 

kompüter qrafika sistemi vasitəsilə eskiz sənədlərinin tərtib edilməsi prosedurları 

avtomatlaşdırılmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, layihələndirmə prosesinin qrafik 

rejimli prosedurlarının avtomatlaşdırılması üçün 2, 3-ölçülü təsvirlərin çəkilişi və 

anımasiyasının quruluşu [20,s.277] təklif edilir (şək. 4.2).   

Layihəçi üçün avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin proqram interfeysi 

çərçivəsində texniki sistemin konstruktor layihələndirilməsi prosesi vacib 

mərhələlərdən biri hesab olunur.  
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Şək. 4.2. Layihələndirmə prosesinin qrafik rejimli proqram prosedurlarının 

                                                      quruluşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texniki sistemin avtomatlaşdırılmış 

layihələndirmə arxitekturasının qrafik rejimli 

proqram prosedurları 

Texniki sistemin 2-ölçülü 

təsvirinin işlənməsi üçün 

qrafik rejimli proqram 

prosedurları 

Texniki sistemin 3-ölçülü 

təsvirinin işlənməsi üçün 

qrafik rejimli proqram 

prosedurları 

Texniki sistemin 

təsvirinin 

hərəkətinin 

imitasiyası üçün 

animasiya proqram 

prosedurları Silindrik çarxın 

2-ölçülü təsviri 

Silindrik çarxın 

3-ölçülü təsviri 

Texniki sistemin 2, 3-ölçülü təsvirlərin konstruksion ölçülərinin, 

material növlərinin, emaletmə dərəcəsinin və digər arayış 

məlumatlarının verilənlər bazası 

Layihənin 

qrafik təsvirlər 

bazası 

Sorğu 

şərti 
Hə Yox  

Layihə obyektinin 2, 3-ölçülü 

təsvirlərinin və cədvəllərin, künc 

ştampının çıxarışı 

Layihələrin  

spesifikasiya 

cədvəllərinin 

bazası 

Layihələrin 

künc 

ştamplarının 

bazası 
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Çünki bu mərhələdə layihə obyektinin bütün mexaniki hesabatları ilə yanaşı 

onun konstruksiya görünüşü və materialları seçilib,  əsaslandırılıb və dəqiq ölçülərlə 

təsvir edilməlidir [63,s.18; 67,s.175]. 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə arxitekturasının qrafik rejimli proqram 

prosedurları 2, 3-ölçülü təsvirlərin çəkilişi və animasiya əməliyyatlarından ibarətdir. 

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin arxitekturasının idarəetmə panelində seçilən 

konstruktor layihələndirmə bölməsi aşağıdakı menyu prosedurlarından formalaşır: 

 AutoCad sisteminin aktivləşdirilməsi və çəkiliş obyektinin uyğun 

adlandırılması. 

 Layihə obyektinin ümumiləşdirilmiş cizgisinin çəkilməsi. Tətbiq sahəsindən 

asılı olaraq təklif olunan layihə obyektinin çəkilişi üçün 2-ölçülü koordinat  

sistemi seçilir və A1 formatında sərhəd xəttləri, künc ştampı çəkilir və müvafiq 

çəkiliş miqyası təyin olunur.  

 Layihə obyektinin texniki təklif mərhələsində seçilən prototip layihənin 2-

ölçülü ümumiləşdirilmiş təsviri sistemin işçi çəkiliş sahəsində yerləşdirilərək, 

onun üzərində konstruksiyanın həndəsi forma, ölçü, material növünün 

dəyişiklikləri həyata keçirilir. 

 Mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olaraq 2-ölçülü ümumiləşdirilmiş təsvirdə 

əlavə görünüşlər verilir ki, layihə obyektinin hazırlanması prosesini daha dəqiq 

həyata keçirmək mümkün olsun. 

 Layihə obyektinin real ölçülərindən asılı olaraq standart miqyas ölçülərinə 

əsasən təsvirin əsas qabarit ölçüləri qoyulur və hər bir mexaniki və ya 

elektronika hissələrinə  sıra nömrəsi verilir.  

 Layihə obyektinin sıra nömrələrinə uyğun spesifikasiya cədvəli qurulur. Daxil 

edilən hissələrin adlarına əsasən onların miqdarı və materialı yaddaşda 

saxlanılır.  

 Layihənin künc ştampına daxil edilən verilənlər layihəçinin adı, rəhbəri 

haqqında məlumatlar, təsdiq vaxtını, layihənin adını, xüsusi şifrələnmiş 

kodunu, tətbiq  sahəsini və digər standart məlumatları əks etdirir. 
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 6, 7-ci bəndlərdə formalaşan ədədi, mətn tipli verilənlər və 3, 4-də çəkilən 

təsvirlər əsasında qrafik verilənlər üçün layihənin konstruktor verilənlərinin 

bazasının idarəetmə sistemi (KVBİS) qurulur. KVBİS-in prosedurları sorğular 

əsasında layihənin mexaniki və ya elektronika hissələrinin təsvirlərinin 

adlarına, onların ölçülərinə, tətbiq sahəsinə görə sistemdə axtarış, seçim və 

çəkiliş sahəsində qrafik redaktə əməliyyatlarından təşkil olunur.   

KVBİS-in proqram prosedurları 2 və 3-ölçülü konstruktor layihələndirmə 

prosesini məntiqi əməliyyatlarla axtarış, seçim və çəkiliş funksiyalarını təmin edir 

[20,s.277]. Əsas istifadəçi – konstruktor təklif olunan layihə obyekti üzərində redaktə 

əməliyyatlarını KVBİS-lə  sorğu – axtarış – seçim – redaktə məntiqi sxemlə qurur. 

Məsələn, ümumiləşdirilmiş layihə obyektinin çəkilməsi onun şərti olaraq mexaniki və 

elektronika hissələrinə ayrılmasından başlayır. Sənaye robotunun (SR) 2-ölçülü 

cizgisinin misalında göstərilən, KVBİS-in mexaniki və elektronika hissələrinin ayrı-

ayrı verilənlər bazasından (MVB və EVB) layihə obyektinin standart və qeyri-

standart elementlər seçilir (şək. 4.3). Standart elementlərin əsasını dövlət standartı ilə 

(DÖST) təmin olunan mexaniki və ya elektronika vasitələridir. Qeyri-standart 

elementlər qrupunun isə yeni konstruksiyalı materialdan hazırlanan, ənənəvi həndəsi 

formadan, ölçülərdən fərqli olan mexaniki və ya elektronika hissələri layihədə tətbiq 

olunur (Şək. 4.3-də SR-in tutqacı).  

Standart elementlərin seçilməsi və qeyri-standart elementlərin işlənməsi 

prosedurları müxtəlif tətbiq sahələrinə uyğun aparılır. Məsələn, mürəkkəb prosesli 

avtomatlaşdırılmış istehsal müəssisəsinin mexaniki (texnoloji avadanlıqlar, 

dəzgahlar) və elektronika (avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri, onların 

elementləri) hissələri müvafiq olaraq MVB və EVB-dən sorğu əsasında seçilir. 

Anoloji prinsiplə sənaye robotunun mexaniki və idarəedici elektronika hissələri 

seçilir və ümumiləşdirilmiş layihə tələb olunan koordinat mövqelərində yerləşdirilir.    

KVBİS-in ayrı-ayrı verilənlər bazasından ümumiləşdirilmiş layihənin  verilənlər 

bazası (ÜLVB) formalaşır. Əlavə olaraq, ÜLVB-də layihənin kinematik sxemləri, 

quruluş, texnoloji və funksional sxemləri yaddaşda saxlanılır [65,s.87; 75,s.23]. 
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Şək. 4.3. KVBİS-dən seçilən mexaniki və elektronika hissələri əsasında SR-in 

ümumiləşdirilmiş cizginin yaradılması sxemi 

Tətbiq sahəsi:  
1. Çevik istehal sahəsi;  

2. Avtomatlaşdırılmış istehsal 

müəssisəsi;  

3. Robototexniki kompleks; 

4. Texnolji park; 

5. İnşaat sahəsi; 

6. Kimya prosesinin istehsalatı. 

Tətbiq sahəsi:  
1. Məişət avadanlığı;  

2. Avtomobilqayırma;  

3. Hərbi texnika; 

4. Tibbi avadanlıq; 

5. Kompüter texnikası; 

6. Aqrotexnika; 

7. Meleorasiya texnikası 

SR gövdəsi 

SR-in qolu SR-in tutqacı 

SR-in idarəetmə 

bloku 

SR-in sensoru 

Sənaye robotunun 

ümumiləşdirilmiş 

cizgisi 

SR-in 

gövdəsi 

U 

SR-in qolu 

U 

SR-in tutqacı 

U 

SR-in idarəetmə 

bloku 
U SR-in sensor 

KVBİS-in mexaniki hissələrinin 

verilənlər bazası 

KVBİS-in elektronika 

hissələrinin verilənlər bazakası 
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KVBİS-nin mexaniki və elektronika hissələrinin verilənlər bazasından seçilən 

standart elementlərin birləşdirilməsi əsasında SR-in ümumiləşdirilmiş cizgisi 

formalaşır. Bunun üçün birləşmə məntiqi əməliyyatının realizə edilməsi üçün Zadə 

operatoru [118,s.50] 

                                   μA∪ B = MAX (μA, μB)                                                           (4.2) 

istifadə olunur. 

MVB-dən SR-in mexaniki hissələrin seçilməsi  

MVB → SR-in gövdəsi (G); SR-in qolu (Q); SR-in tutqacı (T) 

ifadəsi ilə təsvir olunur.  

ΜG∪ Q∪ T = MAX (μG, μQ, μT,) operatoru əsasında SR-in frontal görünüşü 

yaradılır. 

EVB-dən SR-in elektronika hissələrinin seçilməsi və SR-in frontal görünüşünə 

əlavə edilməsi uyğun olaraq aşağıdakı ifadə ilə təsvir olunur.  

EVB → SR-in idarəetmə bloku (İB); SR-in sensoru (S). 

([SR-in gövdəsi (G); SR-in qolu (Q); SR-in tutqacı (T)] →M (mexanika))∪ 

([SR-in idarəetmə bloku (İB); SR-in sensoru (S)] →E (elektronika))                   (4.3) 

(4.3) əsasənΜM∪ E  = MAX (μM, μE) operatoru əsasında SR-in frontal görünüşünə 

SR-in idarəetmə hissələri əlavə edilir. 

Yaradılan 2-ölçülü SR-in frontal görünüşü əsasında üst görünüşünün cizgisi 

çəkilir. Daha çox istifadə olunan çevrə və düzbucaqlı həndəsi fiqurların çəkilişi üçün 

AutoCad sisteminin proqram əmrləri istifadə olunur. Bu konstruktor prosedurunun 

yerinə yetirilməsi üçün  frontal cizgi ilə simmetriyanın gözlənilməsi tələb olunur. 

Qırıq qırıq xəttlərlə ikinci proyeksiya sahəsinə istiqamətləndirilir. Üst görünüşünün 

mərkəzi oxu ilə kəsişən qırıq qırıq xəttlər SR-in qolunun, tutqacının, gövdəsinin və 

idarəetmə blokunun üst görünüşlü sərhəd ölçülərini müəyyən edir. Digər kəsişən 

həndəsi fiqurlar simmetriya gözləməklə üst görünüşünün çəkiliş sahəsinə yerləşdirilir 

İkinci proyeksiyanın çəkilişi nəticəsində alınan ümumiləşdirilmiş cizgiyə (şək. 

4. 4) onun informasiya təminatı, spesifikasiya cədvəli və künc ştampı şəklində əlavə 

olunur.  
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Şək. 4.4. SR-in ümumiləşdirilmiş görünüşlü cizgisi və konstrukor verilənlərinin 

bazası 
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  2-ölçülü ümumiləşdirilmiş cizgidə olan layihə obyektinin həndəsi ölçülərinə əsasən 

onun 3-ölçülü aksionometrik təsviri işlənilir. Üç ölçülü təsvirdə SR-in mexaniki 

hissələri - gövdəsi, qolu (şək. 4.5), tutqacı və elektronika vasitələri – idarəetmə bloku, 

sensorlar, icra mexanizmləri ümumilikdə istehsalatın kompanovka sxeminin[16] 

standart elementləri düzbucaqlı prizmalar, silindrlər və konus şəklində formalaşır 

(şək. 4.6).   

 

Şək. 4.5. SR-in qol hissəsinin silindrik formalı həndəsi fiquru 

 

 

Şək. 4.6. 3-ölçülü həndəsi fiqurlardan formalaşan SR-in 3-ölçülü  

aksonometrik cizgisi 

 

SR-in qolu 

və gövdəsi 

silindrik 

şəkildə 



116 

 

4.3. Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysi əsasında texniki sistemin 

verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram menyu prosedurlarının 

quruluşunun işlənməsi 

Aparılan tədqiqatlara və yaradılan eskiz layihələndirmənin alqoritm və 

modellərinə əsasən sistemdə avtomatlaşdırılmış axtarış, müqayisəli təhlil, seçilmə və 

layihənin qiymətləndirilməsi üçün verilənlər bazasının proqram təminatı işlənmişdir 

[18,s.128;106,s.147;114,s.133]. Layihələrin verilənlər bazasının proqram təminatında 

(LVBPT) layihənin adı, tətbiq sahəsi, elmi istiqaməti, müəllifi haqqında məlumat, 

annotasiyaları əks olunur (şək. 4.7).   

LVBPT-in idarəetmə bölmələrinin funksiyaları aşağıdakı proqram prosedurları 

ilə təmin olunur: 

1. Layihə ideyalarının bazasının formalaşması məqsədi ilə LVBPT – də 

“Layihənin ideyası” menyu proseduru aktivləşdirilərək, layihəçinin ideyası mətn, 

təsvir və  animasiya şəklində bazada saxlanılır. 

 Öncə layihənin müəllifi öz adını, soyadını, atasının adını sistemə daxi edir və 

yaddaşda saxlayır. “Layihənin müəllif_qeydiyyatı” prosedurun köməyi ilə layihəçi 

qeydiyyatdan keçir. 

2. Profillər üzrə ekspertlər innovativ layihələrin mövzuları və annotasiyalarla tanış 

olur. İlkin ekspert rəyləri standart formada “Ekspertin rəyi”  bölməsinin yaddaşında 

saxlanılır.  

3. Layihələrin ətraflı təqdimatı hazırlanaraq “Layihənin prezentasiyası”   

(aktuallıq, yenilik, məqsəd və ideya, məsələnin qoyuluşu, müasir texnologiyaların 

tətbiqi, yüksək  mühəndis həlli  olan və iqtisadi səmərəliliyi üstünlük təşkil edən 

layihələr) bazasında saxlanılır və ekspert tərəfindən seçilirək, layihə haqqında ilkin 

məlumat əldə edilir.   
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         İdeyaların verilənlər bazasının məlumatları  cədvəldə saxlanılır 

Kod Layihənin adı Elmi istiqamət Müəllif Tətbiq sahəsi 

L11 İnteraktiv idarə olunan 

xilasedici robot 

Mühəndislik Əhmədov M. Fövqəladə hallar 

L12 Torno dəzgahı üçün 

manipulyator 

Mühəndislik Məmmədov T. Mexaniki sex 

 

LVBPT -inidarəedici 

bloku 

LVBPT – 

mühəndislik 

üzrə ekspert 

LVBPT -in ekspert sistemi 

LVBPT – 

kimya üzrə 

ekspert 

İdeya _1.n 

İdeya _1..... 

İdeya _1.2 

İdeya_1.1 

İdeya _n.m 

İdeya _n..... 

İdeya _n.2 

İdeya _n.1 

İdeyalar bazası 

(mühəndislik 

üzrə) 

İdeyalar bazası  

(kimya elmləri 

üzrə) 

 

Şək. 4.7.  LVBPT -in funksional quruluşu 

Annotasiya mətn 

tipli 

LVBPT – 

kompüter 

elmləri üzrə 

ekspert 

İdeya _3.n 

İdeya _3.... 

İdeya _3.2 

İdeya _3.1 

İdeyalar bazası 

(kompüter 

elmləri üzrə) 

İdeyaların verilənlər bazası 

Annotasiya qrafik 

tipli 

Annotasiya 

animasiya tipli 
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4. LVBPT-də layihənin qrafik annotasiyalarının 2 və 3 - ölçülü cizgilərinin təsviri-

nin, animasiyalarının seçilməsi və nümayişi (“Layihənin seçilməsi”) üçün sorğuya 

layihənin adı və ya elmi istiqaməti daxil edilir. Bu mərhələdə layihənin əsas 

xarakteristikalarının mühəndis-hesabatı, iqtisadi hesabat sənədləri, keyfiyyət 

dərəcəsinin təyini və təsdiq sənədi, çap edilmiş ümumiləşdirilmiş və ayrı-ayrı 

hissələrin cizgilərinin vərəqləri təsdiq edilir. 

5. Layihənin iqtisadi qiymətləndirilməsini həyata keçirmək məqsədi ilə 

“Layihənin iqtisadi göstəriciləri” menyu proseduru aktivləşdirilir. Layihənin 

konstruksiya, funksional və texnoloji xarakteristikalarına əsasən tətbiq olunan riyazi 

modellərlə iqtisadi səmərə hesablanır və layihənin verilənlər bazasında saxlanılır. 

Tətbiq sahəsinə görə layihənin biznes planı hazırlanır və LVBPT-yə daxil edilir. 

Layihənin sifarişçiyə təqdim edilməsi üçün layihə haqqında texniki göstəricilər, 

təqdimat və biznes plan LVBPT-dən seçilir və nümayiş etdirilir. Bu prosedurun 

köməyi ilə layihəni istehsal edən müəssisə və seçilən sifarişçi arasında danışıqlar 

aparılır və rəsmi müqavilə sənədi hazırlanır.  

6. Hazır layihənin ekspertlər qarşısında əyani nümayiş etdirilməsi, layihə 

sənədlərinin təqdim ediliməsi prosedurları həyata keçirilir. Bu mərhələdə ekspertlər  

tərəfindən təsdiqlənən bütün sənədlər istehsalata göndərilərək, layihənin çevik 

istehsal sahəsində texnoloji hazırlanması prosesi həyata keçirilir.   

Yuxarıda təqdim olunan layihələrin verilənlər bazasının funksional mərhə-

lələrinə əsasən proqram təminatı şərti olaraq üç işçi alt proqram modullarına ayrılır: 

1. Layihənin qəbul edilməsi modulu (Şəkil 4.8);  

―PROJECTS‖ adlanan proqram moduluna daxil edilən giriş verilənlər 

layihəçinin şəxsiyyətini, onun layihəsinin adını, xülasəsini, layihədə tətbiq olunan 

əsas qrafik təsvirini əks etdirir. [82,s.187]. Bu proqram modulu layihəçi mütəxəssisin 

avtomatlaşdırılmış iş yerində istifadə olunur. ―PROJECTS‖ proqram modulunda 

korporativ şəbəkənin köməyi ilə daxil edilən ilkin məlumatlar exspertin verilənlər 

bazasına göndərilir və yaddaşda saxlanılır.  

       2. İnnovativ layihələrin verilənlər bazasının formalaşması modulu (Şəkil 4.9); 
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Şək. 4.8. LVBPT-də layihələrin qəbul edilməsi altproqram bloku 

 

 

 

 

Şək. 4.9. LVBPT-də layihələrin verilənlər bazasının altproqram bloku 
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LVBPT-də innovativ layihələrin ekspert təhlili, qiymətləndirilməsi və seçilməsi 

məqsədi ilə verilənlər bazasının yaradılması və idarə edilməsi tələb olunur. 

[82,s.187].Bununla əlaqədar olaraq, elektron verilənlərin idarə olunması üçün layihə 

məlumatlarının seçilməsi, oxunması və redaktə edilməsi üçün proqram prosedurları 

istifadə olunur. LVBPT-də layihələrin verilənlər bazasının altproqramı əsasında 

aşağıdakı meyarlarla ekspert qiymətləndirmə həyata keçirilir: 

 tədqiqatın məqsədi aydın qoyulub; 

 öyrənilən tədqiqat sahəsinə yeni töhfə verilib; 

 problem elmi yollarla həllini tapıb; 

 yaxşı işlənmiş tədqiqat planı və məlumatların toplama üsulları mövcuddur; 

 tədqiqat məqsədinə uyğun və ölçülə bilən dəyişən parametrlər dəqiq 

müəyyənləşdırılıb; 

 məlumatların toplanması və təhlili sistematik aparılmışdır; 

 nəticələrin təkrarlanması (şərtlərin hamısı nəzərə alınmışdır, digər alimlər bu 

şərtlər çərçivəsində eyni nəticələri əldə edə bilərlər); 

 riyazi və statistik metodları düzgün tətbiq olunub; 

 nəticələrin şərhini təsdiq edən kifayət qədər məlumatlar toplanmış və yekun 

qərarlar alınmışdır; 

 layihə yuxarıda sadalanan bir və ya bir neçə meyarlar üzrə yaradıcılığı nümayiş 

etdirib; 

 materiallar məntiqə uyğun yerləşdirilib; 

 qrafik materiallar, onların şərhləri aydın və anlaşıqlıdır.     

Yuxarıda müəyyən edilmiş meyyarlar əsasında layihələrin ekspert yoxlanılması 

və qiymətləndirilməsi üçün: 

3. ―Expert analysis and assessment‖ proqram modulu qurulur (Şəkil 4.10). 

Expert təhlili və qiymətləndirilməsi proqram prosedurları, sistemə daxil edilən 

layihənin ilkin mətn və qrafik verilənləri əsasında expertin qiymətləndirilməsi 

əməliyyatlarından formalaşır. Expert təhlili aparan ixtisas mütəxəssisi ona ayrılmış 

avtomatlaşdırılmış iş yerində meyarlara əsasən layihənin qiymətləndirilməsini həyata 

keçirir. Layihənin qiymətləndirilməsi üçün  
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Şək. 4.10. Expert analysis and assessment proqram modulu 

proqram modulunda qeyri-kafi, kafi, yaxşı, çox yaxşı və əla balların verilməsi 

nəzərdə tutulur.  

Layihə haqqında expert qiymətləndirmənin balı, əsaslandırma blankı, elektron 

imza, nəticələr, yerinə yetirilmə tarixi layihəçinin avtomatlaşdırılmış iş yerinə 

göndərilir. Layihənin müsbət qiymətləndirilməsi (yaxşı, çox yaxşı və əla ballar) əsa-

sında onun işçi maketinin hazırlanması haqqında qərar qəbul olunur (bax: əlavə 1).  

Dördüncü fəsildə alinnmiş  nəticələr 

1. Texniki sistemin layihələndirmə prosesinin kompleks avtomatlaşdtırılmasını 

təmin etmək üçün proqram təminatının işlənməsi məsələsi qoyularaq, intellektual 

təyinatlı proqram interfeysinin menyu prosedurlarının quruluşu işlənmişdir. 

2. Qrafik verilənlər üçün layihənin konstruktor verilənlərinin bazasının idarəetmə 

sistemi qurulmuşdur.  

3. ÇLS-də texniki sistemin 2 və 3-ölçülü qrafik təsvirlərin yaradılması üçün proqram 

menyu prosedurlarının quruluşu təklif edilmişdir. 

4. ÇLS-də texniki sistemin verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram menyu 

prosedurlarının quruluşu işlənmişdir. 

 

1. Kompüter elmləri 

2. Tibb və sağlamlıq 

3. Fizika 
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NƏTİCƏ 

1.Texniki sistemlərin avtomatlaşdırılmış layihələndirməsinin proqram alətlərinin 

işlənməsi texnologiyasına dair ədəbiyyat mənbələrinin müasir vəziyyəti araşdırılaraq, 

mövcüd üsulların və vasitələrin müqayisəli təhlili əsasında tədqiqat məsələləri 

müəyyən edilmiş və işin ümumi məqsədi qoyulmuşdur. 

2.Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosedurlarının kompleks şəkildə təmin edən  

çevik layihələndirmə sisteminin interfeysinin prosedur və əməliyyatlarının 

planlaşdırılması alqoritmi işlənmişdir.  

3. Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysinin mərhələli prosedurlarına əsasən 

informasiya-axtarış, konstruktor, texnoloji və virtual layihələndirmə, verilənlər və 

biliklər bazasının yaradılması üçün alqoritmlər işlənmişdir.   

4.Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysi çərçivəsində layihə obyektinin 

səmərəli işlənməsi üçün informasiya təminatının verilənlər bazası və standart, qeyri-

standart elementlərin seçilməsi alqoritmləri işlənmişdir.  

5. Çevik layihələndirmə sisteminin proqram interfeysinin köməyi ilə seçilən layihə 

variantının iqtisadi göstəricilərinin təyini üçün riyazi model işlənmişdir. 

6. Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysinin idarə edilməsi üçün  intellektual 

təyinatlı proqramın menyu prosedurlarının quruluşu işlənmişdir.  

7.Konstruktorun verilənlər bazasının idarəetmə sistemindən seçilən mexatronika 

elementləri əsasında sənaye robotunun ümumiləşdirilmiş cizgisinin mobil yaradılması 

sxemi işlənmişdir. 

8. Çevik layihələndirmə sisteminin interfeysi çərçivəsində texniki sistemin 2 və 3-

ölçülü qrafik təsvirlərin yaradılması üçün proqram menyu prosedurlarının quruluşu 

təklif edilmiş, konstruktor layihələndirmə alqoritmi işlənmişdir. 
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ƏLAVƏ 1 

JAVA PROQRAMLAŞDIRMA DİLİNDƏ ÇEVİK LAYİHƏLƏNDİRMƏ 

SİSTEMİNİN PROQRAM  İNTERFEYSİ 

 

 
 

package one; 

import java.awt.Desktop; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.GregorianCalendar; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JFileChooser; 

 

public class menu extends javax.swing.JFrame { 

int timeRun = 0; 

    int xMouse, yMouse; 

    /** 

     * Creates new form menu 

     */ 

    public menu() { 

        initComponents(); 

        new Thread() { 

            public void run() { 

                while (timeRun == 0) { 

                    String month = ""; 

                    String day_of_week; 

                    Calendar cal = new GregorianCalendar(); 
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                    int d = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); 

                    int mo = cal.get(Calendar.MONTH); 

                    //<editor-fold defaultstate="collapsed" 

desc="int MONTH"> 

                    switch (mo) { 

                        case 0: 

                            month = "JAN"; 

                            break; 

                        case 1: 

                            month = "FEB"; 

                            break; 

                        case 2: 

                            month = "MAR"; 

                            break; 

                        case 3: 

                            month = "APR"; 

                            break; 

                        case 4: 

                            month = "MAY"; 

                            break; 

                        case 5: 

                            month = "JUNE"; 

                            break; 

                        case 6: 

                            month = "JULY"; 

                            break; 

                        case 7: 

                            month = "AUG"; 

                            break; 

                        case 8: 

                            month = "SEP"; 

                            break; 

                        case 9: 

                            month = "OCT"; 

                            break; 

                        case 10: 

                            month = "NOV"; 

                            break; 

                        case 11: 

                            month = "DEC"; 

                            break; 

                    } 

                    //</editor-fold> 

                    int y = cal.get(Calendar.YEAR); 
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                    int h = ((cal.get(Calendar.HOUR) != 0 ? 

cal.get(Calendar.HOUR):12)); 

                    int m = cal.get(Calendar.MINUTE); 

                    int s = cal.get(Calendar.SECOND); 

                    int AM_PM = cal.get(Calendar.AM_PM); 

                    int day_week = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK); 

 

//"C:\Users\Ak\Documents\NetBeansProjects\ClockWidgetUI\cursor2.pn

g" 

 

                    String dat = d + ""; 

                    String year = y + ""; 

                    //<editor-fold defaultstate="collapsed" 

desc="String day_of_week"> 

                    switch (day_week){ 

                        case 1: 

                            day_of_week = "Sunday"; 

                            break; 

                        case 2: 

                            day_of_week = "Monday"; 

                            break; 

                        case 3: 

                            day_of_week = "Tuesday"; 

                            break; 

                        case 4: 

                            day_of_week = "Wednesday"; 

                            break; 

                        case 5: 

                            day_of_week = "Thursday"; 

                            break; 

                        case 6: 

                            day_of_week = "Friday"; 

                            break; 

                        default: 

                            day_of_week = "Saturday"; 

                            break; 

                    } 

                    //</editor-fold> 

                    String date = String.format(" %s %s %s, %s ", 

dat, month, year, day_of_week); 

 

                     String hour = ((h < 10 ? ("0" + 

String.valueOf(h)) : String.valueOf(h))); 

                    String min = ((m < 10 ? ("0" + 

String.valueOf(m)) : String.valueOf(m))); 
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                    String sec = ((s < 10 ? ("0" + 

String.valueOf(s)) : String.valueOf(s))); 

                    String A_P = ((AM_PM == 0 ? "AM" : "PM")); 

 

                    String time = hour + ":" + min + ":" + sec + " 

" + A_P; 

                    clockPanel.setText(time); 

                    datePanel.setText(date); 

 

                } 

            } 

        }.start(); 

 

    } 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code"> 

    private void initComponents() { 

 

        datePanel = new javax.swing.JLabel(); 

        clockPanel = new javax.swing.JLabel(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar(); 

        jMenu1 = new javax.swing.JMenu(); 

        jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenuItem2 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenu2 = new javax.swing.JMenu(); 

        jMenuItem7 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenu3 = new javax.swing.JMenu(); 

        jMenuItem8 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenu4 = new javax.swing.JMenu(); 

        jMenuItem3 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenuItem4 = new javax.swing.JMenuItem(); 

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE

); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        datePanel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // 

NOI18N 

        datePanel.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 

255)); 

        getContentPane().add(datePanel, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(460, 347, 240, 47)); 
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        clockPanel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // 

NOI18N 

        clockPanel.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 

255)); 

        getContentPane().add(clockPanel, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(276, 347, 174, 47)); 

 

        jButton1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Stats.png")))

; // NOI18N 

        jButton1.setText("Təkliflər"); 

        jButton1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(450, 70, 190, 100)); 

 

        jButton2.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Search.png"))

); // NOI18N 

        jButton2.setText("Axtarış"); 

        jButton2.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(50, 70, 190, 100)); 

 

        jLabel1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/964868.jpg"))

); // NOI18N 

        getContentPane().add(jLabel1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 710, 410)); 

 

        jMenu1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Bookmark.png"

))); // NOI18N 

        jMenu1.setText("Texniki tapşırıq"); 

 



145 

 

        jMenuItem1.setText("Daxil et"); 

        jMenuItem1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jMenuItem1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu1.add(jMenuItem1); 

 

        jMenuItem2.setText("Göstər"); 

        jMenuItem2.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jMenuItem2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu1.add(jMenuItem2); 

        jMenuBar1.add(jMenu1); 

        jMenu2.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Documents.png

"))); // NOI18N 

        jMenu2.setText("Texniki təklif"); 

        jMenuItem7.setText("Təkliflər paketi "); 

        jMenuItem7.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jMenuItem7ActionPerformed(evt);           } 

        }); 

 

 

package one; 

 

import java.awt.Desktop; 
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import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JFileChooser; 

 

public class Eskiz extends javax.swing.JFrame { 

 

    /** 

     * Creates new form Eskiz 

     */ 

    public Eskiz() { 

        initComponents(); 

    } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code"> 

    private void initComponents() { 

 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton3 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton4 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton5 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton7 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CL

OSE); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jButton1.setText("İki ölçülü təsvir"); 

        jButton1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 11, -1, -1)); 



147 

 

        jButton2.setText("Ümumiləşdirilmiş cizgi "); 

        jButton2.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(133, 11, -1, -1)); 

 

        jButton3.setText("Ayrı-ayrı hissələrin iki ölçülü 

cizgiləri"); 

        jButton3.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton3ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton3, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 50, 370, -1)); 

 

        jButton4.setText("Üç ölçülü təsvir"); 

        jButton4.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

        pack(); 

        setLocationRelativeTo(null); 

    }// </editor-fold> 

 

    private void 

jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dispose(); 

    }                                         

 

    private void 

jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

      Process process; 

    try { 

        process = new ProcessBuilder 

        ("C:\\Program 

Files\\MATLAB\\R2009b\\bin\\matlab.exe").start(); 

        InputStream is=process.getInputStream(); 

        InputStreamReader isr=new InputStreamReader(is); 
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        BufferedReader br= new BufferedReader(isr); 

        String line; 

 

        while((line=br.readLine())!=null){ 

            System.out.println(line);} 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

    }                                         

 

    private void 

jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

         Process process; 

    try { 

        process = new ProcessBuilder 

        ("C:\\Program 

Files\\MATLAB\\R2009b\\bin\\matlab.exe").start(); 

        InputStream is=process.getInputStream(); 

        InputStreamReader isr=new InputStreamReader(is); 

        BufferedReader br= new BufferedReader(isr); 

        String line; 

 

        while((line=br.readLine())!=null){ 

            System.out.println(line);} 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex);  } 

 

    private void 

jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       Process process; 

    try { 

        process = new ProcessBuilder 

        ("C:\\Program 

Files\\MATLAB\\R2009b\\bin\\matlab.exe").start(); 

        InputStream is=process.getInputStream(); 

        InputStreamReader isr=new InputStreamReader(is); 

        BufferedReader br= new BufferedReader(isr); 

        String line; 

 

        while((line=br.readLine())!=null){ 

            System.out.println(line);} 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex);    } 
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    private void 

jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

         Process process; 

    try { 

        process = new ProcessBuilder 

        ("C:\\Program 

Files\\MATLAB\\R2009b\\bin\\matlab.exe").start(); 

        InputStream is=process.getInputStream(); 

        InputStreamReader isr=new InputStreamReader(is); 

        BufferedReader br= new BufferedReader(isr); 

        String line; 

 

        while((line=br.readLine())!=null){ 

            System.out.println(line);} 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

    }                                         

 

java.util.logging.Logger.getLogger(Eskiz.class.getName()).log(java

.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Eskiz.class.getName()).log(java

.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new Eskiz().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton2; 

    private javax.swing.JButton jButton3; 

    private javax.swing.JButton jButton4; 

    private javax.swing.JButton jButton5; 

    private javax.swing.JButton jButton7; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

// End of variables declaration   } 
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package one; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

public class sinaq extends javax.swing.JFrame { 

 

    public sinaq() { 

        initComponents(); 

    } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code"> 

    private void initComponents() { 

 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton3 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CL

OSE); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jButton1.setText("Lab view"); 

        jButton1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 
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                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 34, 105, 68)); 

 

        jButton2.setText("Matlab"); 

        jButton2.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(170, 34, 105, 68)); 

 

        jButton3.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Back.png"))); 

// NOI18N 

        jButton3.setText("Geriyə"); 

        jButton3.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton3ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton3, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(80, 130, 120, 60)); 

 

    private void 

jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

      Process process; 

    try { 

        process = new ProcessBuilder 

        ("C:\\Program 

Files\\MATLAB\\R2009b\\bin\\matlab.exe").start(); 

        InputStream is=process.getInputStream(); 

        InputStreamReader isr=new InputStreamReader(is); 

        BufferedReader br= new BufferedReader(isr); 

        String line; 

 

        while((line=br.readLine())!=null){ 

            System.out.println(line);} 

    } catch (IOException ex) { 
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        Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

    }                                         

 

    public static void main(String args[]) { 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    

javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(sinaq.class.getName()).log(java

.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(sinaq.class.getName()).log(java

.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(sinaq.class.getName()).log(java

.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(sinaq.class.getName()).log(java

.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new sinaq().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton2; 

    private javax.swing.JButton jButton3; 
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    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    // End of variables declaration                    

} 

 

 

 

package one; 

 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JComboBox; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.RowFilter; 

public class teklif extends javax.swing.JFrame { 

 

Connection conn = null; 

    ResultSet rs = null; 

    PreparedStatement pst = null; 

    private JTable table; 

    private DefaultTableModel model; 

    private TableRowSorter<DefaultTableModel> sorter; 

     private String id; 

    private String firstName; 

    private String lastName; 

    private String age; 
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    public teklif() { 

        initComponents(); 

        conn = Connectdb.ConnectDB(); 

        Createcolumns(); 

        Fillcombo1(); 

        Fillcombo2(); 

 

    } 

private void Createcolumns(){ 

model=(DefaultTableModel) jTable1.getModel(); 

model.addColumn("Ad"); 

model.addColumn("Sahə"); 

model.addColumn("Qiymət"); 

model.addColumn("Götərici"); 

ArrayList<teklif> list = getUsersList(); 

       DefaultTableModel model = 

(DefaultTableModel)jTable1.getModel(); 

       Object[] row = new Object[4]; 

       for(int i = 0; i < list.size(); i++) 

       { 

           row[0] = list.get(i).getId(); 

           row[1] = list.get(i).getFirstName(); 

           row[2] = list.get(i).getLastNAme(); 

           row[3] = list.get(i).getAge(); 

 

           model.addRow(row); 

       } 

} 

  public  String getId() 

    { 

        return id; 

    } 

 

    public String getFirstName() 

    { 

        return firstName; 

    } 

 

    public String getLastNAme() 

    { 

        return lastName; 

    } 

 

    public String getAge() 

    { 

        return age; 



155 

 

    } 

 

 public teklif(String ID, String FirstName, String LastName, 

String Age) 

    { 

        this.id = ID; 

        this.firstName = FirstName; 

        this.lastName = LastName; 

        this.age = Age; 

    } 

public Connection getConnection() 

   { 

       Connection con; 

 

       try { 

           con = 

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test", 

"root","menemaa"); 

           return con; 

       }  

      catch (Exception e) { 

           e.printStackTrace(); 

           return null; 

       } 

   } 

public ArrayList<teklif> getUsersList() 

   { 

       ArrayList<teklif> usersList = new ArrayList<teklif>(); 

       Connection connection = getConnection(); 

 

       String query = "SELECT * FROM  `texd` "; 

       Statement st; 

       ResultSet rs; 

 

       try { 

           st = connection.createStatement(); 

           rs = st.executeQuery(query); 

 

           teklif user; 

 

           while(rs.next()) 

           { 

user = new 

teklif(rs.getString("ad"),rs.getString("sahe"),rs.getString("qiyme

t"),rs.getString("gosterici")); 

               usersList.add(user); 
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           } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code"> 

    private void initComponents() { 

 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        qiymet = new javax.swing.JComboBox(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        texniki = new javax.swing.JComboBox(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTable1 = new javax.swing.JTable(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jTextField1 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CL

OSE); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel1.setText("Axtarış:"); 

        getContentPane().add(jLabel1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 11, -1, -1)); 

 

        qiymet.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new 

String[] { "Seç" })); 

        qiymet.setToolTipText("Seç"); 

        qiymet.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() { 

            public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent 

evt) { 

                qiymetItemStateChanged(evt); 

            } 

        }); 

        qiymet.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                qiymetActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 
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        getContentPane().add(qiymet, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(210, 50, 288, -1)); 

 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel3.setText("Qiymətinə görə:"); 

        getContentPane().add(jLabel3, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 46, -1, -1)); 

 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel4.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel4.setText("Texniki göstəricilərinə görə:"); 

        getContentPane().add(jLabel4, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 83, -1, -1)); 

 

        texniki.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new 

String[] { "Seç" })); 

        texniki.setToolTipText("Seç"); 

        texniki.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() 

{ 

            public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent 

evt) { 

                texnikiItemStateChanged(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(texniki, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(210, 80, 288, -1)); 

 

        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel( 

            new Object [][] { 

 

            }, 

            new String [] { 

 

            } 

        )); 

        jTable1.setEnabled(false); 

        jScrollPane1.setViewportView(jTable1); 

 

        getContentPane().add(jScrollPane1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 121, 494, 357)); 
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        jButton1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Back.png"))); 

// NOI18N 

        jButton1.setText("Geriyə"); 

        jButton1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(206, 494, 130, -1)); 

 

        jTextField1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() 

{ 

            public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) { 

                jTextField1KeyReleased(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jTextField1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(220, 10, 280, -1)); 

 

        jLabel2.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/964868.jpg"))

); // NOI18N 

        getContentPane().add(jLabel2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 520, 560)); 

 

java.util.logging.Logger.getLogger(teklif.class.getName()).log(jav

a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(teklif.class.getName()).log(jav

a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(teklif.class.getName()).log(jav

a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(teklif.class.getName()).log(jav

a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 
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        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new teklif().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 

    private javax.swing.JTable jTable1; 

    private javax.swing.JTextField jTextField1; 

    private javax.swing.JComboBox qiymet; 

    private javax.swing.JComboBox texniki; 

    // End of variables declaration                    

} 

 

 

 

package one; 

 

import java.awt.HeadlessException; 

import java.awt.Image; 

import java.io.ByteArrayOutputStream; 

import java.io.File; 
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import java.io.FileInputStream; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.Arrays; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JFileChooser; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JTextField; 

 

public class texd extends javax.swing.JFrame { 

private final ImageIcon format=null; 

String filename=null; 

int s=0; 

byte[] person_image; 

    public texd() { 

        initComponents(); 

    } 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code"> 

    private void initComponents() { 

 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel8 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel9 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel10 = new javax.swing.JLabel(); 

        ad = new javax.swing.JTextField(); 

        domen = new javax.swing.JTextField(); 

        sahe = new javax.swing.JTextField(); 

        tip = new javax.swing.JTextField(); 

        isci = new javax.swing.JTextField(); 

        sifarisci = new javax.swing.JTextField(); 

        tarix = new javax.swing.JTextField(); 

        texnik = new javax.swing.JTextField(); 

        iqtisadi = new javax.swing.JTextField(); 

        qiymet = new javax.swing.JTextField(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        melumat = new javax.swing.JTextArea(); 
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        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton3 = new javax.swing.JButton(); 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CL

OSE); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel1.setText("Ad:"); 

        getContentPane().add(jLabel1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 11, 94, 31)); 

 

        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel2.setText("Domain:"); 

        getContentPane().add(jLabel2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 48, 94, 31)); 

 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel3.setText("Tətbiq sahəsi:"); 

        getContentPane().add(jLabel3, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 85, 104, 31)); 

 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel4.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel4.setText("Layihənin tipi:"); 

        getContentPane().add(jLabel4, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 122, 117, 31)); 

 

        jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // 

NOI18N 

        jLabel5.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

        jLabel5.setText("İşçi:"); 

        getContentPane().add(jLabel5, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 159, 94, 31)); 

 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(576, 34, 185, -1)); 
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        getContentPane().add(iqtisadi, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(576, 76, 185, -1)); 

        getContentPane().add(qiymet, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(576, 118, 185, -1)); 

        melumat.setColumns(20); 

        melumat.setRows(5); 

        jScrollPane1.setViewportView(melumat); 

 

        getContentPane().add(jScrollPane1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(20, 310, 377, 118)); 

 

        jButton1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Save.png"))); 

// NOI18N 

        jButton1.setText("Yadda saxla "); 

        jButton1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(260, 430, 140, 60)); 

 

        jButton2.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Back.png"))); 

// NOI18N 

        jButton2.setText("Geriyə"); 

        jButton2.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton2, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(450, 430, 130, 60)); 

 

        jButton3.setText("Şəkil seç "); 

        jButton3.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton3ActionPerformed(evt); 

            } 
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        }); 

        getContentPane().add(jButton3, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(580, 160, 180, -1)); 

        getContentPane().add(label, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(430, 200, 330, 

170)); 

 

        jLabel13.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/964868.jpg"))

); // NOI18N 

        getContentPane().add(jLabel13, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 800, 500)); 

 

        pack(); 

        setLocationRelativeTo(null); 

    }// </editor-fold> 

 

    private void 

jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dispose(); 

    }                                         

 

    private void 

jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       try { 

           String a =ad.getText(); 

           String dom =domen.getText(); 

           String sah =sahe.getText(); 

           String ti=tip.getText(); 

           String isc =isci.getText(); 

           String sifar =sifarisci.getText(); 

           String tari =tarix.getText(); 

           String goster =texnik.getText(); 

           String iqti =iqtisadi.getText(); 

           String qiy =qiymet.getText(); 

           byte[] image; 

           image = person_image; 

           String mel =melumat.getText(); 

 

            if(a.length() < 3){ 

                JOptionPane.showMessageDialog(null,"3 hərfdən 

kiçik olmaz!","Diqqət", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

            } 

 

            else if(sah.length()<3){ 
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                JOptionPane.showMessageDialog(null,"3 hərfdən 

kiçik olmaz!","Diqqət", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

            } 

            else if(isc.length() < 3){ 

                JOptionPane.showMessageDialog(null,"3 hərfdən 

kiçik olmaz!","Diqqət", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

            } 

 

            else if(tari.length() <3 ){ 

 

            } 

            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/test"; 

            Connection conn = DriverManager.getConnection(url, 

"root", "menemaa"); 

            Statement stmt = conn.createStatement(); 

 

           @SuppressWarnings("ImplicitArrayToString") 

            String Query = "INSERT INTO texd 

(ad,domain,sahe,tip,tarix,gosterici,iqtisad,qiymet,qisam,isci,seki

l) VALUES ('" + a + "' , '" + dom + "' , '" + sah + "' , '" + ti + 

"','" + tari + "','" + goster + "','" + iqti + "','" +qiy + "','" 

+mel + "','" +isc + "','" +image + "')"; 

            stmt.execute(Query); 

 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Yaddaşa 

yazıldı"); 

    }                                         

catch (HeadlessException | SQLException e) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "problem"); 

        } 

    }                                         

 

    private void 

jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        JFileChooser chooser =new JFileChooser(); 

        chooser.showOpenDialog(null); 

        File f =chooser.getSelectedFile(); 

        filename=f.getAbsolutePath(); 

        ImageIcon img=new ImageIcon(new 

ImageIcon(filename).getImage().getScaledInstance(label.getWidth(), 

label.getHeight(), Image.SCALE_SMOOTH)); 

        label.setIcon(img); 

        try{ 

            File image=new File(filename); 

            FileInputStream fis=new FileInputStream(image); 

            ByteArrayOutputStream bos=new ByteArrayOutputStream(); 
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            byte[]buf=new byte[1024]; 

            for(int readNum;(readNum=fis.read(buf))!=-1;){ 

            bos.write(buf,0,readNum); 

            } 

            person_image=bos.toByteArray(); 

        } 

        catch(Exception e){ 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 

        } 

 

    }                                         

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and 

feel setting code (optional) "> 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    

javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texd.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texd.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texd.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texd.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new texd().setVisible(true); 

            } 

        }); 
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    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JTextField ad; 

    private javax.swing.JTextField domen; 

    private javax.swing.JTextField iqtisadi; 

    private javax.swing.JTextField isci; 

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton2; 

    private javax.swing.JButton jButton3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel10; 

    private javax.swing.JLabel jLabel11; 

    private javax.swing.JLabel jLabel12; 

    private javax.swing.JLabel jLabel13; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JLabel jLabel7; 

    private javax.swing.JLabel jLabel8; 

    private javax.swing.JLabel jLabel9; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 

    private javax.swing.JLabel label; 

    // End of variables declaration        

} 

 

 

 

package one; 

    public texg() { 

        initComponents();     } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 

Code"> 

    private void initComponents() { 

        bindingGroup = new 

org.jdesktop.beansbinding.BindingGroup(); 
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        entityManager = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null : 

javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory("test?zer

oDateTimeBehavior=convertToNullPU").createEntityManager(); 

        texd_1Query = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null : 

entityManager.createQuery("SELECT t FROM Texd_1 t"); 

        texd_1List = java.beans.Beans.isDesignTime() ? 

java.util.Collections.emptyList() : texd_1Query.getResultList(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTable1 = new javax.swing.JTable(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CL

OSE); 

        getContentPane().setLayout(new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout()); 

 

        jTable1.setEnabled(false); 

 

        org.jdesktop.swingbinding.JTableBinding jTableBinding = 

org.jdesktop.swingbinding.SwingBindings.createJTableBinding(org.jd

esktop.beansbinding.AutoBinding.UpdateStrategy.READ_WRITE, 

texd_1List, jTable1); 

        org.jdesktop.swingbinding.JTableBinding.ColumnBinding 

columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${ad}")); 

        columnBinding.setColumnName("Ad"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${domain}")); 

        columnBinding.setColumnName("Domain"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${sahe}")); 

        columnBinding.setColumnName("Sahe"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${tip}")); 

        columnBinding.setColumnName("Tip"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${tarix}")); 
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        columnBinding.setColumnName("Tarix"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${gosterici}")); 

        columnBinding.setColumnName("Gosterici"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${iqtisad}")); 

        columnBinding.setColumnName("Iqtisad"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${qiymet}")); 

        columnBinding.setColumnName("Qiymet"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${sekil}")); 

        columnBinding.setColumnName("Sekil"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${qisam}")); 

        columnBinding.setColumnName("Qisam"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        columnBinding = 

jTableBinding.addColumnBinding(org.jdesktop.beansbinding.ELPropert

y.create("${isci}")); 

        columnBinding.setColumnName("Isci"); 

        columnBinding.setColumnClass(String.class); 

        bindingGroup.addBinding(jTableBinding); 

        jTableBinding.bind(); 

        jScrollPane1.setViewportView(jTable1); 

 

        getContentPane().add(jScrollPane1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(10, 11, 858, 508)); 

 

        jButton1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/Back.png"))); 

// NOI18N 

        jButton1.setText("Geriyə"); 

        jButton1.addActionListener(new 

java.awt.event.ActionListener() { 



169 

 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt);             } 

        }); 

        getContentPane().add(jButton1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(380, 530, 120, -1)); 

 

        jLabel1.setIcon(new 

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/sekil/964868.jpg"))

); // NOI18N 

        getContentPane().add(jLabel1, new 

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 880, 600)); 

        bindingGroup.bind(); 

 

        pack(); 

        setLocationRelativeTo(null); 

    }// </editor-fold> 

 

    private void 

jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dispose(); 

    }                                         

    public static void main(String args[]) { 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and 

feel setting code (optional) "> 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/pla

f.html  

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    

javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break;            }  

catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texg.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texg.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(texg.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 
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java.util.logging.Logger.getLogger(texg.class.getName()).log(java.

util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new texg().setVisible(true); 

            } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.persistence.EntityManager entityManager; 

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 

    private javax.swing.JTable jTable1; 

    private java.util.List<one.Texd_1> texd_1List; 

    private javax.persistence.Query texd_1Query; 

    private org.jdesktop.beansbinding.BindingGroup bindingGroup; 

    // End of variables declaration            

} 
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İXTİSARLARIN SİYAHISI 

 

AİS  avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi 

ALLÜİBS  Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün layihəçinin 

ümumiləşdirilmiş idarəetmə blok sxemi 

ALS   avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri 

ÇİM  çevik istehsalat modulu 

ÇLS  çevik layihələndirmə sistemi 

KDD  kompüter dizayn dəstəyi 

KQS  kompüter qrafika sistemi 

KVBİS  konstruktor verilənlərinin bazasının idarəetmə sistemi 

QVB  qrafik verilənlər bazası 

LVBPT  layihələrin verilənlər bazasının proqram təminatı; 

TOLV  texniki obyektin layihə variantı 

TPAİS   texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi 

TS  texniki sistem 

ÜVİS  ümumi verilənlərin idarəetmə sistemi 

 


